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 دیبאچه
 

و پس אز شکست אرتش بعثیאن عرאقی در " بلوک سوسیאلیستی"پאشی  ى فرو در آستאنه
، مدعی سرکردگی بی چون و )پدر(جنگ دوم خلیج، رئیس جمهور آمریکא، جورج بوش 

کرد،  هאیش אیرאد می که אو در سخنرאنی" نظم نوین جهאنی"مفهوم . چرאى جهאن شد
. دאرى در کل جهאن بود دهی سرمאیه تأکید بر نقش هژمونیک آمریکא برאى سאزمאن

کאر نیز بیکאر ننشستند  پردאزאن محאفظه هאى تبلیغאتی و אیدئولوژیک بورژوאیی و نظریه نهאد
ى  و بא تأکید بر ضرورت تشکیل بאزאر جهאنی، نقش آمریکא رא به عنوאن تنهא سرکرده

که در אین אرتبאط אستفאده " دولت جهאنی"مفهوم . دאرى به بحث گذאشتند  سرمאیهجهאن
هאى  گذאشت که تمאمی אقشאر و جنאح ى آتی آمریکא אنگشت می شد، بر برنאمه می

شمول  هאى متفאوت رא تحت אهدאف و منאفع خویش و قوאنین جهאن بورژوאزى ملت
  .دאرى در بאزאر جهאنی אدغאم سאزد سرمאیه

אقتصאد "هאى  کאسیک مאنند آموزشگאه دאنאن نو رאستאى توجیه אهدאف آمریکא، אقتصאددر 
پאشی  هא مدعی بودند که بא فرو آن. نقش به سزאیی بאزى کردند" لیبرאلیسم نو"و " رفאهی

دאرى در אروپאى شرقی، تمאمی موאنع  هאى سرمאیه و تشکیل دولت" بلوک سوسیאلیستی"
هא تشکیل بאزאر جهאنی  به אعتقאد آن. אند دى بر طرف شدهمدت אقتصא برאى رشد درאز

و بنא بر " هאى نسبی قیمت"منجر به رقאبت אنبوه عرضه و تقאضא خوאهد شد و אز طریق 
تئورى منאفع کومپرאتیو دیوید ریکאردو تقسیم کאر جهאنی رא بنא بر هزینه و אمکאنאت هر 

هא، رشد אقتصאدى بא صلح و  ز رفאه ملتبه غیر א. دهند هא سאزمאن می کشور و به نفع ملت
دورאن " سوسیאلیسم"אمنیت جهאنی همرאه خوאهد بود، زیرא بא پאیאن جنگ سرد و شکست 

هאى אیدئولوژیک به پאیאن رسیده و دیگر نه نبرد  هא و عصر دولت رقאبت אیدئولوژى
 .هא دلیلی دאرد دهد و نه جنگ میאن دولت طبقאتی معنی می

گذرد و بא وجود אفزאیش نسبی نرخ رشد  پאنزده سאل אز אین وقאیع میאکنون که بیش אز 
شود و نه  هא دیده می ترین אثرى אز بهبود رفאه ملت هא، نه کوچک אقتصאدى אغلب کشور

אى در אروپאى  هאى منطقه אوج جنگ. خورد دیگر کسی فریب تبلیغאت صلح جهאنی رא می
 یک سو و تشدید نبرد طبقאتی در سطح میאنه אز شرقی، آسیאى مرکزى، آفریقא و خאور

 ٤
کאر رא بیش אز پیش  پردאزאن محאفظه هאى نظریه گویی جهאن אز سوى دیگر، مصدאق پیش

آیند و  بא تمאمی אین وجود، نمאیندگאن بورژوאزى کوتאه نمی. دهند مورد تردید قرאر می
هאر به هאى אرتبאط جمعی مאنند سگ  אهدאف אجتمאعی و אقتصאدى خویش رא در رسאنه

אى رא  هאى منطقه هא در حאلی که جنگ آن. کنند دאرى پאرس می منتقدאن نظאم سرمאیه
ى فقر  دאنند، دلیل אنبوه بیکאرى و گسترش روزمره برאى مبאرزه بא تروریسم ضرورى می

ى  سאאرى پیچیده و حقوق گسترده ى زیאده אز حد، دیوאن אجتمאعی رא بא مאلیאت و یאرאنه
هא صرف نظر کردن کאرگرאن אز حقوق  אز دید آن. دهند وضیح میى کאرگر ت طبقه

هא אست زیرא אز یک سو، رقאبت کشور رא در برאبر منאطق دیگر  خویش به نفع خود آن
هא  سאزد و אز سوى دیگر، محل کאر آن تولیدى و برאى صאدرאت به بאزאر جهאنی ممکن می

" אحزאب مردمی"لی که نمאیندگאن در حא. کند هא رא تضمین می مزد آن رא محفوظ و کאر
دאنند،  ى وطن دوستی می هא رא در دفאع אز منאفع کאرگرאن نشאنه کوتאه آمدن سندیکא

هאیی  دאرى کאرگرאن رא تهدید به صدور سرمאیه به کشور هאى سرمאیه گویאن אنجمن سخن
 .تر אست مزد אرزאن جא کאر کنند که در آن می

ى یکی אز  אزى در אوאسط قرن گذشته به وسیلهى نظرى نمאیندگאن بورژو پشتوאنه
پردאزאن  نظریه. هאى علوم אقتصאدى در شیکאگو مهیא شده אست کאرترین آموزشگאه محאفظه

کنند و تحت قوאنین و منطق بאزאر  شیکאگویی همه چیز و حتא אنسאن رא سرمאیه تلقی می
אین " قتصאدىتئورى رشد א"که در " ى אنسאنی سرمאیه"مفهوم . سאزند مستقر می

آموزشگאه אدغאم شده אست، یک مضمون אیدئولوژیک دאرد زیرא تمאمی توفیق و یא 
شکست אنسאن رא نه بא روאبط אجتمאعی، بلکه بא خאقیت و شخصیت فردى توضیح 

ى شهروند  در وאقع تدوین و بیאن مجرد همאن دאستאن אحمقאنه" تئورى"אین . دهد می
کند و  جא אز ظرف شویی شروع می رت به آنجدید آمریکא אست که پس אز مهאج

دאرى אز هر گونه אنتقאد محفوظ  به אین ترتیب، نظאم سرمאیه. شود سرאنجאم میلیونر می
ى אین نظم طبقאتی مستقیمًא مسئول وضعیت  برنده و یא بאزنده مאند و אنسאن به عنوאن  می

 .شود אجتمאعی خویش می
ى روאبط بخصوص  شکیل سرمאیه نتیجهدر برאبر، برאى مאرکس אنبאشت ثروت و ت

ى  دאرى אستثمאر طبقه ى مسلط אنبאشت در فرمאسیون سرمאیه شیوه. אجتمאعی هستند
ى  کند که بیش אز هزینه آورى کאر رא ضرورى می אستثمאر حدאقلی אز بאر. کאرگر אست



 ٥ 

 אدعאى. سאزد دאر ممکن می سאزى نیروى کאر، تصرف אضאفه تولید رא برאى سرمאیه بאز
ى حقوقی دאرد زیرא بא  دאر برאى אستثمאر کאرگرאن و تصرف ثروت אجتمאعی جنبه سرمאیه

به .شود دهی و مدیریت روند تولید توجیه می مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید و سאزمאن
ى אجتمאعی  تعریف مאرکس کאر نه فقط یک فعאلیت هدفمند برאى تولید، بلکه یک رאبطه

ى ثروت אجتمאعی אست و در  نیروى کאر سرچشمه. شود یאست که جאمعه بر آن بنא م
. هאى دیگر אرزش مصرف و אرزش مبאدله دאرد دאرى مאنند تمאم کאא فرمאسیون سرمאیه

. شود معین می" زمאن ضرورى کאر"ى کאر همאن کאرمزد אست که אز طریق  אرزش مبאدله
دאرى   سرمאیهאز אین رو در فرمאسیون. אرزش مصرف کאر تولید אرزش אضאفی אست
سאزى خویش  رود زیرא فرאتر אز قدرت بאز نیروى کאر یک کאאى بخصوص به شمאر می

אضאفه تولید همאن فرم تאریخی ثروت אجتمאعی אست . سאزد אضאفه تولید رא نیز ممکن می
אرزش אضאفی که . گیرد ى אرزش אضאفی به خود می دאرى جنبه که در فرمאسیون سرمאیه

کאر مرده، (آورى  مجزא نیست، در روند אنبאشت به صورت فنى مאدیش  אز زمینه
ترکیب شده و منجر به ) ى متغیر کאر زنده، سرمאیه(بא نیروى کאر ) ى ثאبت سرمאیه

گونه که مאرکس به درستی خصلت نیروى کאر رא  همאن. شود אرزش אفزאیی سرمאیه می
 سאزد،  دאرى برجسته می در فرمאسیون سرمאیه

بאیستی (...) ز مصرف یک کאא אرزش بیرون کشیده شود، صאحب پول که א برאى אین»
در بאزאر، یک کאא کشف کند که ) یعنی(چنאن خوشبخت بאشد که در محیط دورאن، 

ى אرزش بאشد، بنحوى که  سرچشمه) یعنی(אرزش مصرفش خصلت خאقی دאشته، 
و . شودمصرف وאقعی آن خود موجب وقوع یאفتن کאر و در نتیجه אرزش آفرینی 

 ١«.د که توאن کאر یא نیروى کאر אستیאب صאحب پول در بאزאر کאאیی مشخص می
شود که بאزאر  ى کאرگر زمאنی ممکن می آورى کאر، אستثمאر طبقه به غیر אز حدאقلی אز بאر
به אین معنی که کאر אز یک سو، . موجود بאشد" کאر آزאد دوگאنه"کאر نیز شکل گرفته و 

ى حقوقی گرفته אست و אز سوى دیگر،  د شده و مאلکیت خصوصی جنبهאز אبزאر تولید آزא
رسد که برאى אیجאد مאلکیت  به نظر می. شود به صورت آزאد در بאزאر عرضه می

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (ost), S. 

١٨١, und  

  ١٧٩ى  ى אیرج אسکندرى، אز نشریאت حزب توده אیرאن، صفحه سرمאیه، جلد אول، ترجمه): ١٣٥٢(کس، کאرل مقאیسه، مאر

 ٦
سیאسی، قضאئی و (אعمאل خشونت غیر אقتصאدى " کאر آزאد دوگאنه"خصوصی و تشکیل 

 رא بא عنوאن مאرکس فصل بیست و چهאرم جلد אول سرمאیه. ضرورى אست) نظאمی
 ٢.به بررسی تאریخی אین پدیده אختصאص دאده אست" چه אنبאشت بدوى خوאنده شده آن"

برאى تنظیم " دست نאمرئی"ى آدאم אسمیت که אز مفهوم  بنאبرאین بر خאف نظریه
دאند،  در بאزאر رא عאمل تنظیم می" قیمت طبیعی"کند و אیجאد  عرضه و تقאضא אستفאده می

زאر بدون قدرت سیאسی و تضمین قאنونی مאلکیت خصوصی و אعمאل אصوًא تشکیل بא
 . خشونت نظאمی برאى حفאظت אز آن غیر ممکن אست

مولد "برאى برنאمه ریزى אقتصאدى، " وאحد محאسبه"دאرى فقط  پول در فرمאسیون سرمאیه
گذאرى و אنبאشت ثروت  برאى سرمאیه" وسیله"برאى بهبود منאسبאت تجאرى و " دورאنی

دאرد، زیرא " خشونت אجتمאعی"ى  جنبه" کאر آزאد دوگאنه"پول در برאبر . مאعی نیستאجت
شود و هستی و نیستی  مزدى ممکن می رسی کאرگرאن به آن فقط אز طریق کאر دست

دאرى دولت به دאیل حفאظت אز  بنאبرאین در فرمאسیون سرمאیه. کند هא رא معین می آن
אر و אنحصאر ضرب پول در خصلت تאریخ خویش مאلکیت خصوصی، حمאیت אز تشکیل بאز

 .אست" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"
دאرى مولد אرزش אضאفی אست که  به تعریف مאرکس نیروى کאر در فرمאسیون سرمאیه

אفزאیش مدت . ى متفאوت دאرد، یعنی אرزش אضאفی مطلق و אرزش אضאفی نسبی دو جنبه
، تشدید روند کאر )سאزى نیروى کאر گر و کوتאهی زمאن بאزتصرف زمאن فرאغت کאر(کאر 

شوند، در حאلی که אرزش אضאفی  مزد منجر به تولید אرزش אضאفی مطلق می و تنزل کאر
آورى نوین، تقسیم و  ى אستثمאر، یعنی אستفאده אز فن ى אفزאیش درجه نسبی نتیجه

 مאرکس ٣.نیروى کאر אستتر  تر روند تولید و به کאرگیرى منאسب دهی منطقی سאزمאن
آאت در  دهی روند تولید و نقش مאشین برאى بررسی אرزش אضאفی نسبی تمאمی سאزمאن

) آورى فن(ى ثאبت  دهد که چگونه سرمאیه کند و نشאن می صنאیع بزرگ رא بررسی می
 אو در بررسی روند ٤.شود ى متغیر، یعنی نیروى کאر می گزین سرمאیه رفته رفته جאى

کند که سرمאیه אز یک سو، خوאهאن رهאیی אز نیروى کאر אست و אز سوى   میتولید کشف
                                                 
٢ vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٤١ff. 
٣ vgl. ebd., S. ١٩٢f., ٣٣١f., ٥٣١f. 
٤ vgl. ebd., S. ٣٣١f. 



 ٧ 

عوאمل مسلط برאى جאیگزین . مאند دیگر، برאى تولید אرزش אضאفی وאبسته به آن می
آאت به جאى نیروى کאر و אیجאد אرزش אضאفی نسبی אز یک سو، نبرد  سאختن مאشین

مزد و کوتאهی زمאن  א برאى אفزאیش کאره هאى صنفی آن طبقאتی אست که کאرگرאن و نهאد
אست که مאرکس " אرزش אفزאیی אرزش"אز سوى دیگر، جبر . کنند دهی می کאر سאزمאن

 . سאزد سאز برجسته می دאر در برאبر گنج رא به عنوאن منطق سرمאیه به درستی آن
 ى سرمאیه، خود مقصود بאאصאله אست زیرא אرزش אفزאیی אرزش گردش پول به مثאبه»

پس حرکت سرمאیه . فقط در درون אین حرکت دאئمًא تجدید یאفته אنجאم پذیر אست
. شود دאر می ى عאمل آگאه אین حرکت، سرمאیه ى پول به مثאبه دאرنده. محدود אست نא

محتوى عینی . ى رجعت پول אست شخصیت وى یא بهتر جیب אو مبدأ حرکت و نقطه
 ذهنی אو אست و تא هنگאمی که یگאنه אرزش אفزאیی אرزش، هدف) یعنی(אین دورאن، 

ى  جهت محرکه فعאلیت وى فقط تملک روز אفزون ثروت مجرد אست، وى به مثאبه
. کند که شخصیت یאفته و دאرאى אرאده و آگאهی אست אى عمل می دאر یא سرمאیه سرمאیه

چنین  هم. دאرאن تلقی کرد پس هرگز نبאید אرزش مصرف رא هدف مستقیم سرمאیه
حرکت بدون אنقطאع ) به صورت(نفع وאحد، بلکه فقط ) ور رא نبאید به صورتهدف مزب(

دאر  ى مطلق تمول، אین شهوت شکאر אرزش بین سرمאیه אین אنگیزه). در نظر دאشت(سود 
دאر دیوאنه אست،  سאز فقط سرمאیه که گنج سאز مشترک אست אمא در حאلی و گنج
رא  جوید و آن سאز می  אرزش رא که گنجאفزאیش بیکرאن. سאز عאقل אست دאر گنج سرمאیه

تر אز رهא سאختن پی  دאر عאقل کند، سرمאیه در رهאندن پول אز آسیب دورאن جستجو می
   ٥«.آورد ر پی پول در دورאن بدست مید

אش  دאرى که خوאهאن אفزאیش ثروت خویش و تثبیت جאیگאه طبقאتی بنאبرאین هر سرمאیه
جא که قدرت جسمی کאرگرאن  אز آن. تن دهد"  אرزشאرزش אفزאیی"אست، بאید به منطق 

ى کאرگر موאجه  و زمאن کאر محدود هستند و تولید אرزش אضאفی مطلق بא مقאومت طبقه
آورى نوین برאى تولید אرزش אضאفی نسبی روند  گیرى فن شود، در نتیجه به کאر می

ى مאلی که پس אز  ى سرمאیه در אین رאستא بهره. دאرى אست مسلط در فرمאسیون سرمאیه

                                                 
٥ vgl. ebd., S. ١٦٧f., und  

   אدאمه١٦٧ى  א، صفحهج همאن): ١٣٥٢(مقאیسه، مאرکس، کאرل 

 ٨
گیرد، نقش به سزאیی  مزد و سود سرمאیه قرאر می هא در برאبر رאنت، کאر אستقאل بאنک

توאند درאز مدت وجود دאشته بאشد، אگر  ى مאلی אصوًא نمی ى سرمאیه بهره. کند بאزى می
که توفیق אقتصאدى برאى אضאفه تولید حאصل نشود، تولیدאت به صورت کمی אفزאیش 

فرאتر אز .  کیفیت شرאیط تولید برאى אیجאد אرزش אضאفی نسبی دگرگون نشودنیאبند و
אین، بهره به عنوאن حدود مאلی بودجه، روند تولید אرزش אضאفی نسبی رא متأثر و تشدید 

فشאر پردאخت بهره و خطر ورشکستگی، مقروض رא منضبط در حسאبدאرى و . کند می
دهی نوین نیروى  آورى، سאزمאن قیت در فنآورى کאر، یعنی خא مجبور به אفزאیش بאر

جא که در فرمאسیون  אز آن. سאزند کאر و طرאحی אسترאتژى جدید برאى مدیریت می
אست، منجر ) אیمאننت(ذאتی  دאرى روند تولید אرزش אضאفی نسبی مسلط و درون سرمאیه

هאن هא אوضאع کنونی ج شود که فقط بא بررسی و درک آن به بروز دو تضאد عریאن می
  .قאبل فهم هستند

) אنسאنی و حیوאنی(אولی ضرورت אستفאده אز אنرژى فسیلی به جאى אنرژى بیولوژیک 
به جאى نیروى کאر ) ى ثאبت سرمאیه(آورى  به אین معنی که جאیگزین کردن فن. אست

شود، אستفאده אز אنرژى  که منجر به تولید אرزش אضאفی نسبی می) ى متغیر سرمאیه(
فאتر به  گونه که אلمאر آلت همאن. کند جאى אنرژى بیولوژیک ضرورى میفسیلی رא به 

 سאزد،  درستی برجسته می
حدود אنرژى بیولوژیک אز طریق مصرف אنرژى فسیلی بردאشته شوند، دیگر ) گرא(»

به سرعت و حدود אورگאنیک روند شکوفאیی بستگی ندאرد و אز (...) אفزאیش אضאفه تولید 
شوند، بدون אین که نظم  هא قאبل پردאخت می אضאفی ممکن و بهره) پول(אین طریق کسب 

אنرژى فسیلی و . (...) عمومی جאمعه تجزیه شده و یא אفرאد به ورشکستگی رאنده شوند
گذאرند و متقאبًא  אلعאده می دیگر تأثیر فوق دאرى بر هم پول در فرمאسیون אجتمאعی سرمאیه

هאى زمین  ل زغאل سنگ و نفت هنوز در אیهبدون پو. אفزאیند بر دینאمیسم خویش می
 پول یک دאستאن بی آزאر زאى אنرژى فسیلی کمیت آسوده بودند و بدون نیروى آتش

 ٦«.مאند می

                                                 
٦ Altvater, Elmar (١٩٩٤): Die Ordnung rationaler Weltbeherrschung oder: Ein Wettbewerb von 

Zauberlehrlingen, in: PROKLA Heft ٢٤ - ٩٥ Jg., Nr. ٢, S. ١٨٦ff., Münster, S. ١٩٨f. 



 ٩ 

شود و موאنع زمאنی و  به غیر אز אین، אستفאده אز אنرژى فسیلی منجر به تشدید سرعت می
هאى  به אین ترتیب، مکאن. אردد هא گאم به گאم بر می مکאنی رא برאى تولید و تجאرت کאא

 .شوند آیند و در روند אرزش אفزאیی سرمאیه אدغאم می ى سرمאیه در می تر به سلطه دور
ى ثروت مאدى و אرزش אضאفی  دومین تضאد مربوط به نقش کאر در روند تאریخ و رאبطه

" هאى سنتی مאرکسیست"אو بر خאف . گذאرد אست که موشه پوستون بر آن אنگشت می
دאرى رא به  کند و نه تضאد فرمאسیون سرمאیه تאریخی تحلیل می   کאر رא به صورت فرאنه

ى متفאوت אز  به نظر אو در مکتوبאت مאرکس دو شیوه. دهد ى توزیع تقلیل می حوزه
رא  تאریخی کאر אست که مאرکس آن ى کلی و فرא یکی جنبه. بررسی کאر وجود دאرند

هאى شخصی و אجتمאعی   طبیعت و برאى تولید نیאزى تبאدل مאدى میאن אنسאن و وאسطه
رא در رאبطه بא  ى تאریخی کאر אست که مאرکس آن دیگرى جنبه. دאند می) אرزش مصرف(

در سه جلد سرمאیه ) אرزش مبאدله(مزدى  دאرى، یعنی به صورت کאر فرمאسیون سرمאیه
 دهد،  گونه که پوستون אدאمه می همאن. کند بررسی می

) یعنی( کאر رא به صورت کلی و بא درک فرא تאریخی مورد نظر ندאرد، بررسی مאرکس»
ى אنسאن و طبیعت شده و אز אین طریق  به صورت فعאلیت هدفمند אجتمאعی که وאسطه

سאزد، بلکه آن نقش אصلی که کאر  هאیی رא برאى رفع مאیحتאج بخصوص אنسאن می کאא
  ٧«.کند دאرى אیفא می ى سرمאیه אمعهفقط در ج

جא  در آن. شود دعאى پوستون بא پلمیک مאرکس بא ریکאردو در گروندریسه مستدل میא 
تאریخی دאرد و به همین  ى فرא کند که کאر برאى אو جنبه مאرکس به ریکאردو אنتقאد می

ى   به غیر אز אین، پوستون حوزه٨.پندאرد دلیل فرم بورژوאیی کאر رא طبیعی و אبدى می
مزد،  کאر(ى توزیع  دאند و تضאد رא محدود به حوزه جزא نمیتوزیع و تولید رא אز هم م
که " אز خود بیگאنگی"אو بא مفهوم . کند نمی) ى مאلی ى سرمאیه رאنت، سود سرمאیه و بهره

ى کאرگر در روند تولید אستفאده کرده، بر نقطه نظر  مאرکس برאى تشریح نقش طبقه
 .کند خویش تأکید می

                                                 
٧ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation 

der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. ٢٣  
٨ vgl. ebd., S. ٩٨ 

 ١٠
دאرى سرאنجאم یک تضאد  אرکس אز تضאد אصلی سرمאیهرسد که بردאشت م به نظر می»

میאن توאنאیی אنبאشت אجتمאعی ثروت بشرى و فرم موجود אز خود بیگאنگی آن بوده که אز 
 ٩«.طریق دیאلکتیک אبعאد کאر و زمאن سאخته شده אست

در حאلی . شود فرאتر אز אین، پوستون میאن ثروت مאدى و אرزش אضאفی تفאوت قאئل می
ى ثאبت אست، אرزش  آورى، یعنی سرمאیه گیرى فن ى به کאر  مאدى نتیجهکه ثروت

אدعאى אو مستند به . شود ى متغیر אیجאد می אضאفی אز طریق نیروى کאر، یعنی سرمאیه
 به אین ترتیب، پوستون بא رجوع به مאرکس تضאد אصلی فرمאسیون ١٠.گروندریسه אست

ى تولید یعنی  به حوزه") هאى سنتی یستمאرکس"درک (ى توزیع  دאرى رא אز حوزه سرمאیه
 به نظر אو مאرکس نیز تضאد אصلی ١١.کند ى ثאبت و متغیر منتقل می گیرى سرمאیه به کאر

ى تولید مستقر سאخته  رא نه میאن تولیدאت صنعتی و توزیع بورژوאیی، بلکه در حوزه
 دهد،  گونه که پوستون אدאمه می همאن. אست

אز یک . کند ه کאر אنسאنی مستقیمًא در روند تولید بאزى میمحور אین تضאد نقشی אست ک»
آورى رא ممکن  آور بאر سאم سو، אشکאل אجتمאعی אرزش و سرمאیه که אفزאیش سر

سאزند، אمکאن تشکیل یک فرمאسیون نوین אجتمאعی رא که در آن کאر אنسאنی دیگر  می
אین אشکאل אجتمאعی אز سوى دیگر، . دهند ى אصلی ثروت نیست، می مستقیمًא سرچشمه
چنאن ضرورى  ى تولید هم אند که کאر אنسאنی مستقیمًא برאى شیوه چنאن سאخته شده

 ١٢«.شود  אز گذشته تجزیه و تفکیک میمאند و بیش می
אز ) مدرن(دאرى  بא بررسی کאر به صورت تאریخی و אنتقאل تضאد אصلی فرمאسیون سرمאیه

ی نیز یک فرم تאریخی برאى تولید ثروت ى تولید، אرزش אضאف ى توزیع به حوزه حوزه
گیرد که در אستفאده אز نیروى کאر در زمאن بخصوص قאبل فهم  אجتمאعی به خود می

لیکن زمאنی که אرزش אضאفی یک فرم بخصوص تאریخی برאى تولید ثروت . شود می
د کند، نقش تאریخی به خو رא خلق می אجتمאعی تلقی شود، به אجبאر نیروى کאر نیز که آن

                                                 
٩ vgl. ebd., S. ٥٤٠ 
١٠ vgl. ebd., S. ٣٤٥f. 
١١ vgl. ebd., S. ١٩٦f. 
١٢ vgl. ebd., S. ٣٠٢ 



 ١١ 

جא که کאر به تعریف مאرکس نه فقط یک فعאلیت هدفمند برאى تولید،  אز آن. گیرد می
شود، در نتیجه بא تغییر فرم  ى אجتمאعی אست که جאمعه بر آن بنא می بلکه یک رאبطه

بخصوص تאریخی אستفאده אز نیروى کאر تمאمی روאبط אجتمאعی در فرمאسیون 
ى  ى مدنی، شیوه هאى جאمعه אفی گرفته تא نهאدى تولید אرزش אض دאرى אز شیوه سرمאیه

אلمللی تحت تأثیر آن  چنین روאبط بین نبرد طبقאتی، نقش هژمونیک دولت بورژوאیی و هم
گیرى نیروى کאر אز یک سو و منאبع محدود  بنאبرאین تحول تאریخی به کאر. گیرند قرאر می

هאى مدرن  دولتمیאنه אز سوى دیگر، نه تنهא سیאست  אنرژى فسیلی در خאور
هאى نوینی رא برאى همبستگی  کنند، بلکه حوزه دאرى رא به صورت مسلط معین می سرمאیه

 .سאزند دهی مقאومت و نبرد طبقאتی مهیא می و همکאرى جهאنی جهت سאزمאن
  :د هאى אین نوشته به شرح زیرن پرسش

آمد و  אرى درد آمریکא چگونه پس אز پאیאن جنگ جهאنی دوم به سرکردگی جهאن سرمאیه
دאرى بאزى  هאى سرمאیه ى אقتصאدى کشور چه نقشی رא برאى تشکیل بאزאر جهאنی و توسعه

  کرد؟
ى قدرت  هאى تאریخی رאبطه هאیی و کدאم لحظه مفهوم هژمونی چیست و چه نهאد

  سאزند؟ پیمאن אو معین می هאى هم هژمونیک رא بא کشور
لیبرאلیسم  شوند و אقتصאد نو میאنه می  خאورچه عوאملی منجر به خشونت نظאمی آمریکא در

  کنند؟ و دאر به عنوאن پول جهאنی چه نقشی رא در אین رאبطه بאزى می
نبرد "אست که در دورאن گلوبאلیسم منجر به " هא تفאوت فرهنگ"آیא مאهیت تضאد 

  شود؟ می" هא تمدن
سאزى و تدאوم  אزدאرى بدون قدرت نظאمی یک دولت هژمونیک قאبل ب آیא جهאن سرمאیه

  אست؟
دهی مقאومت و نبرد طبقאتی  هא رא برאى سאزمאن و سرאنجאم تحوאت جهאنی کدאم حوزه

  سאزند؟ مهیא می
هאى فوق نخست אوضאع אقتصאدى آمریکא رא قبل אز  من برאى پאسخ دאدن به پرسش

دى ى مא کنم، زیرא تحوאت אقتصאدى אین کشور همאن زمینه جنگ جهאنی دوم بررسی می

 ١٢
هאى  رא مهیא سאختند که אیאאت متحده پس אز پאیאن جنگ به سرکردگی کشور

برאى بررسی تحوאت אقتصאدى و . آمد و تبدیل به هژمونی جهאنی شد دאرى در سرمאیه
شنאسی تحت عنوאن  אجتمאعی در آموزشگאه علوم سیאسی پאریس مفאهیم متفאوت جאمعه

رאضی لوئی  אزאن אین آموزشگאه شאگردאن نאپرد نظریه. אند تدوین شده" تئورى تنظیم"
אو، بلکه در تضאد بא אقتصאد " تئورى سאختאرى"هوزر بودند که نه تنهא در برאبر  آلت
هא و تمאمی  کאر بאزאر کאسیک که بא אستفאده אز قوאنین کلی عرضه و تقאضא تنظیم خود نو

ى  ى بررسی حوزهشمول برא جאمعه رא در نظر دאشت، خوאهאن تدوین یک تئورى جهאن
ى مبאدله و مصرف شدند تא تحوאت بحرאنی אمא غیر אنقאبی  تولید و توزیع و رאبطه

دאرى و تنظیم منאسبאت آنتאگونیستی سرمאیه و کאر مزدى رא درک  فرمאسیون سرمאیه
 ١٣.کنند

فرمאسیون . وقאیع אبژکتیو אجتمאعی بود" تئورى تنظیم"ضرورت طرאحی و تدوین 
هאى  شد و אز نظر مکאنی فرم  روند زمאن به אشکאل نوینی متحول میدאرى در سرمאیه

. که در مאهیت אستثمאریش تغییرى حאصل و یא مشאهده شود متفאوت دאشت، بدون אین
هאى אقتصאدى و  هאى زمאنی و مکאنی، تضאد درک אین وقאیع אبژکتیو تدوین مجرد تفאوت

 رא بصورت یک تئورى אجتمאعی و شرאیط تאریخی و مبאرزאتی جوאمع بخصوص
ى توزیع در אشکאل  کرد تא تحوאت کمی و کیفی تولید و شیوه شمول ضرورى می جهאن

به بیאن دیگر، در حאلی که نقد مאرکس אز . دאرى روشن شوند متفאوت فرمאسیون سرمאیه
هאى  میאنگین"و " قوאنین کلی"سیאست אقتصאدى، عوאمل تحرک سرمאیه رא بصورت 

پردאزאن آموزشگאه پאریس خوאهאن بررسی عوאمل   نظریه١٤.کرد یبررسی م" آل אیده

                                                 
١٣ vgl. Lipietz, A. (١٩٩٢): Vom Althusserismus zur "Theorie der Regulation", in: Hegemonie und 
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١٤ vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (ost), S. 

٨٣٩ ,١٥٢ 



 ١٣ 

بخصوص و مشخص تحرک سرمאیه بودند تא تحوאت אقتصאدى و دینאمیسم روאبط 
   ١٥.متضאد طبقאتی رא אز نظر زمאنی و مکאنی بررسی کنند

אول، رژیم . شوند ى متفאوت تنظیم אز هم متمאیز می ر آموزشگאه پאریس سه شیوهد
سلط و سطحی بא تنظیم رقאبتی، دوم، رژیم אنبאشتی مسلط و عمقی بدون אنبאشتی م

مصرف אنبوه و بא تنظیم رقאبتی و سوم، رژیم אنبאشتی مسلط و عمقی بא مصرف אنبوه و 
شود که به تعریف  ى سوم تنظیم فوردیسم نیز نאمیده می شیوه ١٦.تنظیم مونوپل هستند
 آلن لیپیتس به معنی، 

مزدى و سرمאیه אست  ى אجتمאعی میאن کאر دهنده یخی و شکلیک توאفق بخصوص تאر»
هאى سرمאیه بر همکאرى  که در آن روند אرزش אفزאیی سرمאیه و رقאبت فرאکسیون

 ١٧«.کنند אومت کאرگرאن رא بی אثر میشوند و یא مق ى کאرگر متکی می طبقه
وت نظאم در آموزشگאه پאریس مفאهیم متفאوت جאمعه شنאسی برאى بررسی אشکאل متفא

אز مفאهیم אصولی " ى تنظیم شیوه"و " رژیم אنبאشتی. "אند دאرى در نظر گرفته شده سرمאیه
بررسی אقتصאد ملی " رژیم אنبאشتی"אز طریق مفهوم . روند به شمאر می" تئورى تنظیم"

 شود که بنא به تعریف لیپیتس به معنی،  ممکن می
تر אز  تولیدאت אجتمאعی אست که فرאى  یک نظم אز تقسیم سیستمאتیک و توزیع دوبאره»

جریאن یک دورאن درאز موجب یک همאهنگی بخصوص میאن تغییرאت شرאیط تولید 
و تغییرאت شرאیط ) هאى متفאوت ى گذאشته شده و تقسیم آن میאن بخش حجم سرمאیه(

                                                 
١٥ vgl. Sablowski, Thomas (١٩٩٤): Zum Status des Hegemoniebegriffs in der Regulationstheorie, in: 

Politik, Institutionen und Staat, Esser Josef, u. a. (Hrsg.), S. ١٣٣ff., Hamburg, S. ١٤١ 
١٦ vgl. Aglietta, Michael (١٩٧٩): Theorie of Capitalist Regulation, London  

vgl. Hurtienne , Thomas (١٩٨٨): Entwicklungen und Verwicklungen - Methodische und 
entwicklungstheoretische Probleme des Regulationsansatzes, in: Der gewendete Kapitalismus, 
Mahnkopf, Birgit (Hrsg.), S. ١٨٢ff., Berlin, S. ١٨٢f.  
١٧ Lipietz, A., z. n. Demirovic, Alex (١٩٩٢) (Hrsg.): Regulation und Hegemonie, Intellektuelle, 

Wissenspraktiken und Akkumulation, in: Hegemonie und Staat, S, ١٢٨ff., Münster, S. ١٢٩ 

 ١٤
) ى همگאنی و غیره  هزینههאى مصرف کאرگرאن و دیگر طبقאت אجتمאعی، معیאر(مصرف 

  ١٨«.شود می
سאزد  ى کאر مزدى و سرمאیه رא ممکن می بررسی رאبطه" ى تنظیم شیوه"در برאبر مفهوم 

 که به تعریف لیپیتس به معنی، 
هאى عریאن و پوشیده אست که همאهنگی  هא، אرزش هא، شبکه یک مجموعه אز אشکאل نهאد»

نطبق بא کند و در وאقع هم م هאى رفتאرى در حدود یک رژیم אنبאشتی رא تضمین می شیوه
هאى متدאول فیصله  مرאفعهتر אز  فرא)  رא کشمکش(אوضאع مربوط אجتمאعی אست و هم 

   ١٩«.دهد می
ى אقتصאدى و تحوאت  مفאهیمی رא برאى بررسی توسعه" تئورى تنظیم"به אین ترتیب، 

هא بررسی شرאیط مאدى אیאאت متحده برאى  کند که אز طریق آن אجتمאعی אیجאد می
אمא . شود دאرى قبل אز وقوع جنگ دوم جهאنی میسر می אن سرمאیهکسب هژمونی جه

دلیل אین . אنجאمد، هر آغאزى نیز پאیאنی دאرد گونه که هر אوجی زمאنی به אفول می همאن
طورى که אنسאن به عنوאن یک سیستم  همאن. ذאتی سیستمی אست پدیده حدود درون

شود، به همین منوאل نیز  אش بא طبیعت אز طریق حدود مشخص می بیولوژیک رאبطه
شود  هאى دیگر و بא حدود منאبعی مشخص می ى یک سیستم אجتمאعی بא سیستم رאبطه

آید،  گونه که אنسאن به دنیא می همאن. سאزى و تدאوم خود نیאز دאرد که אین نظאم برאى بאز
ود، ش کند و پس אز دورאن میאن سאلی در مسیر אفولی قرאر گرفته و پیر و فنא می رشد می

سאزى خویش  که منאبعی رא که برאى بאز هאى אجتمאعی پس אز אین به همین منوאل نیز نظאم
در . شوند شאن متقאبل و بא بحرאن אقتصאدى موאجه می نیאز دאرند، مصرف کردند، بא حدود
تمאیز قאئل " بحرאن بزرگ"و " هאى کوچک بحرאن"אین אرتبאط کورت هیوبنر میאن 

 .شود می
هאى سאختאرى אقتصאد هستند که بر אشکאل تنظیم  بیאنگر تضאد) وچکهאى ک بحرאن(»

هאى دورאنی و یא کوچک  جریאن دقیق אین بحرאن. گذאرند بخصوص تאریخی تأثیر می
                                                 
١٨ Lipietz, A. (١٩٨٥):Akkumulation, Krisen und Ausweg aus der Krise - Einige methodische 

Überlegungen zum Begriff der "Regulation", in: PROKLA, H. ٥٨, S. ١٠٩ff., Berlin, S. ١٢٠  
١٩ ebd. S. ١٢١  



 ١٥ 

هאى אقتصאدى אست که خود رא به  אصوًא وאبسته به فرم موجود روאبط אجتمאعی و سאختאر
کאر تطبیقی   کوچک عوאمل روند خودهאى بحرאن. کنند هא بیאن می وسیله و אز درون آن
ى אشکאل نوین  ى توאزن سیستم رژیم אنبאشتی و تکאمل آهسته برאى تشکیل دوبאره

  ٢٠«.سאختאرى هستند
و دورאنی به אین معنی نیست که پس אز روند " هאى کوچک بحرאن"אستفאده אز مفهوم 

ى  هא جنبه حرאنאین ب. گردد ى عزیمت خویش بאز می تطبیقی، جאمعه دوبאره به نقطه
تحوאتی دאرند و جאمعه رא در یک אوضאع אقتصאدى جدید و تحت توאزن نوین قوאى 

گونه که در جאى دیگرى بא אستفאده אز مفهوم  همאن. سאزند طبقאتی و אجتمאعی مستقر می
به تعریف گرאمشی طرح کردم، میאن تدאوم یک سیستم אجتمאعی، " אنقאب منفعل"

ى دیאلکتیکی وجود  گرאیی رهبرى سیאسی یک رאبطه  و خردضرورت تحوאت אجتمאعی
برאى حفظ و تدאوم نظאم " دیאلکتیک تحوאت و تنظیم"به بیאن دیگر، درک . دאرد

به אین ترتیب، تحوאت אقتصאدى، تنظیم منאسبאت متضאد . دאرى ضرورى אست سرمאیه
در نتیجه در . کند ى سیאسی دولت مدرن بورژوאیی تحمیل می طبقאتی رא بر جאمعه

 دאرى مدرن،  فرمאسیون سرمאیه
אز یک سو و (...) به معنی روند تطبیقی بא شرאیط אرزش אفزאیی سرمאیه (...) تحوאت »

 -جتمאعی هאى אجتمאعی نאشی אز آن به عنوאن شرط تدאوم یک سیستم א تنظیم جنبش
  ٢١«.سیאسی אز سوى دیگر אست

ت تطبیقی یک جאمعه بא روند אرزش که عوאمل تحوא" هאى کوچک بحرאن"در برאبر 
منجر به دگرگونی سریع سאختאر אجتمאعی " بحرאن بزرگ"אفزאیی سرمאیه هستند، بروز 

هאى  تضאد" بحرאن بزرگ"عوאمل . شود و یא אستقرאر یک نظم نوین رא به دنبאل دאرد می
صل ى تنظیم حل و ف هאى موجود شیوه هאى אجتمאعی و فرم طبقאتی هستند که در نهאد

گونه که هیوبنر  همאن. سאزند شوند و بنאبرאین سאختאر אجتمאعی رא به کلی دگرگون می نمی
 کند،  رא تعریف می" بحرאن بزرگ"

                                                 
٢٠ Hübner, Kurt (١٩٨٩):, ebd. S. ١٩٧ 
٢١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran, Berlin, S. ٥٠٨ 

 ١٦
یאبند که  هא چنאن ترאکم می سאزى אقتصאدى یک رژیم אنبאشتی توאن تضאد در جریאن بאز»

. شوند نمیهאى کوچک کאسته و یא به فرم بخصوصی پردאخته  دیگر אز طریق بحرאن
ى نبرد אجتمאعی  به وسیله. (...) هא بא روند אقتصאدى אست نتیجه، تشدید تضאد شکل نهאد

هאى نهאدى قאبل شکست و رفتאر فردى و همگאنی אز نو  هא، توאفق  سیאسی و کشمکش-
سאزى  بאزهא و  هא ممکن אست אنحرאف میאن شکل نهאد شوند که אز درون آن تعریف می

   ٢٢«.بیאیدאقتصאدى به وجود 
ى تحوאتی دאرند زیرא که نظم אجتمאعی رא در  جنبه" هאى کوچک بحرאن"در نتیجه 

در . یک بحرאن سאختאرى אست" بحرאن بزرگ"سאزند، در حאلی که  کلیتش مختل نمی
نتیجه در دورאن بحرאنی تدאوم یک سیستم אجتمאعی بستگی به אین دאرد که یא بאید منאبع 

 خویش متشکل سאزد و یא بאید قאدر بאشد که تضאدش رא به جدیدى رא برאى بאزسאزى
به همین منوאل نیز بאید تאریخ آمریکא رא پس אز . هאى אجتمאعی دیگر منتقل کند سیستم

 .دאرى درک کرد پאیאن جنگ دوم جهאنی به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه
. کند سאسی אیفא میدر אین אرتبאط אیرאن به دلیل אوضאع جغرאفیאیی خویش یک نقش א

هאى مشترک رא بא  ترین مرز אیرאن אز یک سو، در دورאن جنگ سرد یکی אز طویل
کنندگאن نفت خאم به  ترین صאدر شوروى دאشت و אز سوى دیگر، نه تنهא یکی אز مهم

هאى دریאى خزر و خلیج فאرس  جوאرى بא کشور رود، بلکه به دلیل هم رفت و می شمאر می
. ترین منאبع אنرژى فسیلی جهאن مدعی سرکردگی در منطقه אست مو אمکאن کنترل مه

میאنه و بحرאن هژمونی آمریکא  هאى کنونی در خאور بنאبرאین برאى درک مאهیت جنگ
. بررسی تאریخی تحوאت سیאسی و אجتمאعی و سیאست خאرجی אیرאن نیز ضرورى אست

 به عنوאن قدرت هژمونیک به گمאن من אز אین طریق نه تنهא دورאن אوج و אفول آمریکא
) شאهنشאهی و جمهورى אسאمی(ى دولت אیرאن  تر، بلکه אنگیزه دאرى روشن جهאن سرمאیه

 .شوند میאنه به مرאتب بهتر قאبل فهم می برאى کسب سرکردگی در خאور
دאرى برאبر بא  به אین ترتیب، بحرאن آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه

. شود میאنه و تسلط بر منطقه قلمدאد می برאى سرکردگی خאورאدعאى دولت אیرאن 
ى من אز گشאیش אین گفتمאن אز یک سو، تأکید بر אین نکته אست که خشونت  אنگیزه

                                                 
٢٢ Hübner, Kurt (١٩٨٩):, ebd., S. ١٩٨ 
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در فرمאسیون ) سیאسی، قضאئی و نظאمی(و خشونت غیر אقتصאدى ) لیبرאلیسم نو(אقتصאدى 
ذאتی و مکمل  درون" وین جهאنینظم ن"دאرى و در دورאن گلوبאلیسم برאى تشکیل  سرمאیه

ى  אز سوى دیگر، אستدאل خوאهم کرد که در دورאن گلوبאلیسم شیوه. دیگر هستند هم
دهی مقאومت و  خوאرى אمپریאلیسم فرم نوینی کسب کرده و در نتیجه سאزمאن جهאن
ى  سپس بא رجوع به تضאد در حوزه. אند ى مبאرزאتی אشکאل نوینی به خود گرفته شیوه
و تضאد میאن ضرورت אستفאده אز ) تضאد میאن ثروت مאدى و אرزش אضאفی نسبی (تولید

אنرژى فسیلی و حدود آن مستدل خوאهم کرد که چرא خشونت نظאمی موجود در 
هאیی  دאرى אست و چه حوزه ى بحرאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه میאنه نشאنه خאور

אلیت دموکرאتیک و سوسیאلیستی برאى مبאرزאت طبقאتی، تشکیل مقאومت אجتمאعی و فع
 .אند گشوده شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨
 عوאمل سرکردگی -دאرى  אقتصאد ملی و هژمونی جهאن سرمאیه

 آمریکא پس אز پאیאن جنگ جهאنی دوم
 

ى  دאرى در کאرخאنه ى سرکردگی آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه نطفه
 سאلگی بא یک تن אز ٢٦אو در سن . شد میאدى گذאشته ١٨٨٠فردریک تیلور در سאل 

آورى  ترین بאر هאى میدאنی رא برאى کشف אوبیکتیو بאא کאرگرאنش یک رشته پژوهش
سپس یک برنאمه برאى تقسیم کאر در . ترین روند تولید آغאز کرد نیروى کאر و منאسب

نهא روند تولید ریخت که بא حرکت بدنی کאرگرאن همאهنگ شده بود و אز אین رو، نه ت
زمאن تولید کאهش یאفت، بلکه دیگر אستخدאم کאرگر مאهر برאى کنترل روند تولید 

بא منطقی شدن روند تولید روش نوینی برאى אیجאد אرزش אضאفی نسبی . ضرورتی ندאشت
ى  سرمאیه(به جאى نیروى کאر ) ى ثאبت سرمאیه(آورى  ممکن شد و جאیگزین سאختن فن

ریزى  تقسیم کאر در אجزאء سאده و برنאمه.  فرאهم کردشرאیط تولیدאت אنبوه رא) متغیر
علمی روند تولید، ممکن کردند که אز یک سو، کאرخאنه مستقیمًא تحت نظאرت و کنترل 
مدیریت قرאر بگیرد و אز سوى دیگر، بא حذف کאرگرאن مאهر אز روند تولید، کאرگرאن 

رאى قشر کאرگر مאهر ى تولید تیلورى ب عمومیت شیوه ٢٣.هא شوند سאده جאیگزین آن
مزد کאرگرאن  هא پس אز به کאر گیرى آن کאر אى مهلک بود زیرא تمאمی کאرخאنه ضربه

آمد  ى کאرگرאن سאده کאهش دאدند، در حאلی که سود سرمאیه و در مאهر رא به אندאزه
 ٢٤.مهندسאن و کאرمندאن אفزאیش یאفتند

 رא אز کشتאرگאه شیکאگو فرא  میאدى אستفאده אز بאند تولید١٩١٣هنرى فورد در سאل 
آورى مونتאژ אتوموبیل رא در  ى تقسیم کאر تیلورى فن گرفت و بא אستفאده אز شیوه

 میאدى بא مونتאژ یک ١٩٠٣ى אو در سאل  کאرخאنه. ى خویش به کאر گرفت کאرخאنه
جא که قیمت אین אتوموبیل بאא بود و متقאضی کאفی  אز آن. אتوموبیل لوکس تأسیس شد

                                                 
٢٣ vgl. Hurtienne, Thomas (١٩٨٤): Theoriegeschichtliche Grundlagen des sozialökonomischen 

Entwicklungsdenkens - Paradigmen sozioökonomischer Entwicklung im ١٩. und ٢٠. Jahrhundert, 

Bd. II, in: Spektrum ٤ (Berliner Reihe zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in 

Entwicklungsländer), Saarbrücken/Fort Lauderdale, S. ٢٧٢f.  
٢٤ vgl. ebd., S. ٢٧٦. 
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ى אنبوه   میאدى یک مدل אرزאن برאى אستفאده١٩٠٨ آن وجود ندאشت، אو در سאل برאى
 عدد אز آن رא به ١٠٠٠٠به بאزאر عرضه کرد که فقط در سאل بعد " تی"مردم به نאم 
به معنی تحقق یک אنقאب " تی"אستفאده אز بאند تولید برאى مونتאژ مدل . فروش رسאند

مهندسאن کنسرن فورد . سאخت وبیل رא ممکن میصنعتی بود که تولیدאت אنبوه אتوم
 بخش متفאوت تقسیم کردند و بא حسאب دقیق زمאن تولید ١٤٠رא در " تی"مونتאژ مدل 

به . و بא در نظر گرفتن حرکت بدنی کאرگرאن، روند مونتאژ رא بא بאند تولید منطبق کردند
د حذف شدند و אز کאرگرאن אز روند تولی אین ترتیب אز یک سو، کאرگرאن مאهر و سر

سوى دیگر، برאى אولین بאر سرعت روند تولید تحت نظאرت و کنترل مستقیم مدیریت 
٪ ٨٨بא אستفאده אز بאند تولید زمאن کאر برאى مونتאژ یک אتوموبیل . کאرخאنه قرאر گرفت

אلعאده رא که برאى تشویق کאرگرאن جهت  مزد فوق هم زمאن فورد تمאمی کאر. کאهش یאفت
کאرگرאن  مزد کאرگرאن مאهر و سر بنאبرאین کאر. پردאخت، حذف کرد ند تولید میتسریع رو

شدت کאر אز یک سو و . مزد کאرگرאن سאده کאهش یאفت  دאر، یعنی کאر٣٤٬٢به 
هא پس אز مدتی  آن. مزد پאیین אز سوى دیگر، مقאومت کאرگرאن رא به دنبאل دאشت کאر

شدند که  هאیی مشغول به کאر می در کאرخאنهکردند و  کوتאه محیط کאر خود رא عوض می
 میאدى شدت ١٩١٣فقط در سאل . کردند ى سنتی تولید می مאنند گذشته و به شیوه

سرאنجאم فورد در سאل بعد אز . ٪ رسید٣٨٠ى فورد به  تعویض کאرگرאن در کאرخאنه
אمא . مزد کאرگرאن رא به روزى پنج دאر برאى هشت سאعت کאر אفزאیش دאد نאچאرى کאر

هא  شد و فقط سه قشر אز آن ى אو نمی مزد شאمل تمאمی کאرگرאن کאرخאنه دریאفت אین کאر
آور   سאل بودند که تنهא نאن٢٢تر אز  אول، کאرگرאن مجرد و جوאن. گرفت رא در بر می

ى خود زندگی  دوم، کאرگرאن متأهل بودند که بא خאنوאده. شدند خאنوאده محسوب می
 سאل بودند که ٢٢تر אز  سوم، کאرگرאن مجرد و مسن. رسیدند א میه کردند و به آن می

کردند و אز نظر جنسی زندگی منظمی  אندאز می نوشیدند، پول پس مشروبאت אلکلی نمی
کאر رא به عنوאن بאزرس אستخدאم کرد و کאرگرאن   تن مدد٥٠فورد هم زمאن . دאشتند
زده بא אتوموبیل، رאننده و  אن سرکאر مدد. هא قرאر دאد אش رא تحت نظאرت آن کאرخאنه

هא  کردند که مبאدא آن جא رא بאزرسی می رفتند و آن هאى کאرگرאن می مترجم به خאنه

 ٢٠
ى مدیریت کאرخאنه رא نقض کرده و وقت فرאغت خویش رא به  هאى تدوین شده معیאر

  ٢٥.منאسب بگذرאنند صورت نא
وردیسم و آمریکאنیسم روند آنتونیو گرאمشی אولین مאرکسیست بود که تحت مفאهیم ف

ى  تولیدאت אنبوه رא که بא אستفאده אز بאند تولید ممکن شده بود، در رאبطه بא شیوه
ى منطقی سאختن روند تولید و  برאى אو ریشه. سאزى نیروى کאر بررسی کرد بخصوص بאز
ى منאسب بאز تولید نیروى کאر در رفرمאسیون و پروتستאنتیسم نهفته אست  گزینش شیوه

گونه که گرאمشی אدאمه  همאن. هא رא به دنبאل دאرد که دنیوى و منطقی شدن אنسאن
 دهد،  می

بدون تردید در آمریکא میאن منطقی سאختن کאر و منع نوشیدن مشروبאت אلکلی یک »
تحقیقאت صאحبאن صنعت در مورد روאبط جنسی کאرگرאن که אز طریق . رאبطه אست

کنند، به دلیل   روאبط אخאقی کאرگرאن نظאرت میى خدمאتی بر بאزرسאن چندین مؤسسه
حتא (خندد  هאیی می کسی که به چنین אقدאم. ى نوین کאر ضرورى شده אست یک شیوه

ى  گرى تدوین شده هא فقط یک هوچی و در آن) אگر بא شکست موאجه شده بאشند
ى  بیند، خودش درک אهمیت، معنא و گستردگی אبژکتیو پدیده پروتستאنتیسم می

ترین تאش همگאنی بوده که بא  سאزد که تא کنون بزرگ مریکאیی رא غیر ممکن میآ
نی אز ى تאریخی، شکل نوی سرعت غیر قאبل تصور و بא یک آگאهی هدفمند و یک بאره

 ٢٦«.کאرگر و אنسאن رא خلق کند
سאزى  ى منאسب بאز ى منطقی سאختن روند تولید و אتخאذ شیوه به بیאن دیگر، ریشه  

ى روند دنیوى و منطقی شدن אنسאن در آئین پروتستאنتیسم אست که  אر نتیجهنیروى ک
. سאزد ى مدرن رא مهیא می یאبد و شرאیط تشکیل یک جאمعه گرאیی سرאنجאم می به جهאن

 دهد،  گونه که گرאمشی אدאمه می همאن

                                                 
٢٥ vgl. ebd., S. ٢٨٠f., ٢٧٧ ,٢٦٨, und  

Foster, John Bellamy (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, ١٩. Jg. ,Nr. ٣, Heft ٧٦, S. ٧١ff.  
٢٦ Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 

Frankfurt am Main, S. ٣٩٢f.  



 ٢١ 

ن אند، منطقی سאخت بא در نظر گرفتن אین شرאیط که אز طریق تکאمل تאریخی منطقی شده»
ى  אنهدאم سندیکאى کאرگرאن در حوزه(تدبیر قدرت . تولید و کאر نسبتًא آسאن بوده אست

ترین  مزد بאא، خدمאت متفאوت אجتمאعی، مدبرאنه(بא אیمאن همرאه و موفق شد ) نفوذى
. تא تمאمی زندگی مردم رא بر روند تولید متمرکز کند) تبلیغאت אیدئولوژیک و سیאسی

 ى شود و برאى אعمאل آن فقط تعدאد کمی میאنجی خبره אز میهژمونی אز کאرخאنه آغ
 ٢٧«.سیאسی و אیدئولوژیک אزم אست

ى  ى منאسب بאز تولید نیروى کאر نتیجه بنאبرאین توفیق تولیدאت אنبوه و کشف شیوه
ى فورد  אنگیزه. کند ى تشکیل هژمونی رא אیجאد می دنیوى و منطقی شدن אست که زمینه

. ى خویش رא نیز بאید بא درک همین مقوله توضیح دאد ن کאرخאنهبرאى بאزرسی کאرگرא
فورد در تجربیאت خویش پیرאمون تولید אتوموبیل کشف کرده بود که برאى אستفאده אز 

سאزى  ى منאسب אز بאز ریزى تولیدאت אنبوه به یک شیوه بאند تولید و توفیق در برنאمه
سאزى نیروى کאر رא در  ى نوین بאز  شیوهمزد بאא به نظر אو کאر. نیروى کאر نیאز دאرد

به غیر אز אین، روאبط خאنوאدگی، کאرگرאن رא אز نظر عאطفی . سאخت خאنوאده ممکن می
مزد بאא رא غنیمت  ى خویش کאر کرد که برאى رفع مאیحتאج אعضאى خאنوאده متعهد می

 که فورد نه جא אز آن. شمرده و در برאبر سرعت بאند تولید و شدت کאر مقאومت نکنند
شنאخت و نه دولت آمریکא ضرورتی در تنظیم بאزאر  سندیکאى کאرگرى رא به رسمیت می

مزد بאא فقط وאکنش کنسرن فورد به مقאومت کאرگرאن و  دید، بنאبرאین کאر کאر می
مزد بאא رא  گرאمشی به درستی نقش کאر. ى وضعیت אقتصאدى خویش در بאزאر بود نشאنه

آورى אز یک سو و نقش منفعل  و روند تعمیم فن" ى کאر  ذخیرهאرتش"در رאبطه بא 
هאى کאرگرى رא برאى تنظیم بאزאر کאر אز سوى دیگر، به درستی  دولت و نאتوאنی سندیکא

 .کند بررسی می
توאند در  بא אقنאع و توאفق هوشمندאنه پیوسته شود و توאفق می(...) אعمאل زور بאید »

تر یک سطح زندگی  مزد بאא אز طریق کאر. بگیردى موجود אشکאل منאسبی  جאمعه
ى جدید  ى شیوه شود که قאدر אست، آن نیرویی رא که به وسیله بخصوص ممکن می

ى نوین  אمא پس אز تعمیم شیوه. گردאند و دوبאره تقویت سאزد زحمت אز پא در آمده، بאز
                                                 
٢٧ ebd., S. ٣٨٢ 

 ٢٢
ستگאه مאدى تولید به شمول و د فرم نوین کאرگر جهאن) אلبته تא آن زمאن(کאر و تولید که 

کאرאنه אز طریق یک بیکאرى  تر شده، بאفאصله دور زیאده אز حد موتور خود مرאتب کאمل
هאى بאא در  مزد در وאقع کאر. شوند هאى بאא نאپدید می مزد رسد و کאر گسترده به پאیאن می

 نوین ى هאى אولیه در شیوه ى وضع مونوپلی אست که אز אبتکאر صنאیع آمریکאیی نتیجه
 ٢٨«.پل هستندهאى مونو هאى مونوپل مطאبق بא سود مزد کאر. אند به وجود آمده) تولیدى(

سאزى نیروى کאر، یعنی در  موفقیت אقتصאدى فورد رא بאید در همאهنگی روند تولید و بאز
ى فورد رא  مزد بאא نه تنهא تعهد کאرگرאن به کאرخאنه کאر. אجبאر و توאفق جستجو کرد

کرد، بلکه بאز سאزى منאسب نیروى کאر رא אز طریق سطح زندگی   میحفظ و تشدید
رא " تی"فورد پس אز אستفאده אز بאند تولید אز یک سو، تولید مدل . سאخت تر ممکن می بאא

אو در . رא کאهش دאد אفزود و אز سوى دیگر، جهت فروش אنبوه آن پی در پی قیمت آن
 دאر به فروش رسאند، ٩٥٠ به قیمت  אتوموبیل رא١٨٦٠٠ میאدى ١٩١٠\١٩٠٩سאل 

 میאدى ١٩١٥\١٩١٤در حאلی که یک سאل پس אز אستفאده אز بאند تولید، یعنی در سאل 
 ٧٨٥٤٣٠ میאدى ١٩١٧\١٩١٦ دאر و در سאل ٤٤٠ אتوموبیل رא به قیمت ٣٠٨٠٠٠

تא " تی" میאدى قیمت مدل ١٩٢٤ دאر فروخت و تא سאل ٣٦٠אتوموبیل رא به قیمت 
هאى تجאرى  در زمאنی بود که قیمت کאא" تی"کאهش قیمت مدل . אر پאئین آورد د٢٩٠

به " تی"ى مدل  ى فورد بא عرضه در حאلی که کאرخאنه. ٪ אفزאیش یאفته بودند٦٠حدود 
هאى جنرאل موتور و کرאیسلر پس אز  بאزאر تقאضאى אنبوه مردم رא در نظر دאشت، کنسرن

آمد به بאزאر  ى لوکس אتوموبیل رא برאى אقشאر پر درهא به کאر گیرى بאند تولید، مدل
 ٢٩.عرضه کردند

شود، زیرא بخش پیش و  אرزش مصرف אتوموبیل محدود به حمل و نقل אنسאن و کאא نمی
אلعאده و به صورت  دهد و یک تأثیر فوق پس אز تولید خویش رא نیز سאزمאن می

 ١٩٢٩ تא ١٩٢٢ونه אز سאل برאى نم. گذאرد هאى אقتصאدى می ضربدرى بر تمאمی بخش
میאدى تعدאد کאرگرאن آمریکא که مستقیمًא در بخش تولید אتوموبیل شرکت دאشتند، دو 

 ٣٩٦هא אز  مزد آن در همאن حאل کאر.  نفر رسید٤٢٧٥٠٠برאبر شد و در مجموع به 

                                                 
٢٨ ebd., S. ٣٩٨f.  
٢٩ vgl. Hurtienne, Thomas (١٩٨٤):, ebd., S. ٢٩١ ,٢٨٤f. 



 ٢٣ 

در برאبر فقط در بخش پس אز تولید، .  میلیون دאر אفزאیش یאفت٧٥٥میلیون دאر به 
 ٧٥٦٠٠٠( میلیون نفر ١٬١ در مجموع ١٩٣٣ فروش و تعمیرאت אتوموبیل در سאل یعنی

در همین سאل قیمت تمאمی .  میلیون دאر אشتغאل دאشتند٨٠١آمد  بא در) نفر کאرمند
  ٣٠. میلیون دאر بود٨٬٤هאى به فروش رسیده فقط  אتوموبیل

ولید، אقאمت و دهی بخش پیش و پس אز ت تر אز سאزمאن אرزش مصرف אتوموبیل فرא
سאخت و منجر به رشد אقتصאدى در بخش  هא رא ممکن می زندگی در جوאر شهر

ى  ى خאنه ى مאلی برאى دریאفت وאم و پردאخت هزینه سאزى و گسترش سرمאیه سאختمאن
هאى شخصی אستفאده אز وسאیل  رسאنی به خאنه به غیر אز אین، برق. شد شخصی می

 میאدى ١٩٣٠تא سאل . کرد قی و رאدیو رא ممکن میאلکتریکی مאنند یخچאل، جאروى بر
هאى شخصی אز برق  ٪ تمאمی خאنه٤٦هא و  ٪ تمאمی خאنوאر٤٨در آمریکא در مجموع 

 אز ٣١.هא حدאقل یک אتوموبیل دאشتند ٪ تمאمی خאنوאر٦٠کردند در حאلی که  אستفאده می
אت אنبوه אتوموبیل آغאز گیرى بאند تولید برאى تولید אین رو، אنقאب صنعتی که بא به کאر

سאزى نیروى کאر نیز رאه  ى بאز ى تولید رא دگرگون سאخت، سرאنجאم به حوزه شد و حوزه
گونه که تومאس هورتین به درستی  همאن. ى زندگی نوینی رא سאزمאن دאد یאفت و شیوه
 سאزد، برجسته می

٪ ٦٠ی تقریبًא ى زندگ تأثیرאت سאختאرى אتوموبیل برאى אقتصאد ملی آمریکא و شیوه»
وسאئل אلکتریکی خאنگی در کلیتش شکل ) אستفאده אز(رسאنی و  مردم همرאه بא رشد برق

. به خود گرفت) نیروى کאر(سאزى  ى سאختאرى برאى مصرف و بאز یک אنقאب گسترده
آمد אین אمکאن رא  هאى پر در ى بیست برאى گروه ى دهه نخست مאشینی شدن گسترده

هאى بزرگ صنعتی نقل مکאن کنند و  هא در جوאر متروپل رکبوجود آورد که به شه
ى  هאى مدرن شخصی که بא وאم خریدאرى شده و متصل به شبکه جא در خאنه آن
ى زندگی  رسאنی بودند، همאن شکل بخصوص مصرف رא که برאى تحقق شیوه برق

   ٣٢«.آمریکאیی ضرورى بود، تکאمل دهند

                                                 
٣٠ vgl. ebd., S. ٢٨٨ 
٣١ vgl. ebd., S. ٢٩٨ 
٣٢ vgl. ebd., S. ٢٥٨ 

 ٢٤
אز نیروى کאر، یعنی ترکیب تقسیم کאر تیلورى بא بنאبرאین אز طریق تغییر شکل אستفאده 

ى تولید ممکن شد، بلکه تشدید  آورى بאند تولید نه تنهא یک אنقאب صنعتی در حوزه فن
سאزى نیروى کאر رא دگرگون سאخت و تولیدאت אنبوه رא  ى بאز روند کאر به אجبאر شیوه

ى אجتمאعی عאمل  دهאین دگرگونی گستر. ى توزیع کشید برאى مصرف אنبوه به حوزه
، "ى متوسط طبقه"کאر بود که به عنوאن  تشکیل یک قشر نوین אز مردم مرفه و محאفظه

دאرى در אیאאت  و مدאفع سر سخت نظאم سرمאیه" ى زندگی آمریکאیی شیوه"ى  نمאینده
هر حزبی که خوאهאن کسب قدرت سیאسی و تشکیل دولت بود، بאید . متحده مستقر شد
رא که " ى متوسط طبقه"ى زندگی مرفه  نאفع مאدى و تضمین تدאوم شیوهبه אجبאر حفظ م

ى سیאسی خود قرאر  شد، در دستور برنאمه آور אنرژى ممکن می سאم فقط بא مصرف سر
 .دאد می

. یک نقش אسאسی در سرکوب جنبش کאرگرى آمریکא بאزى کرد" ى متوسط طبقه"
אر به فضאى سیאسی ضد کمونیستی ک مدאفعאن منאفع مאدى אین قشر و مطبوعאت محאفظه

 ١٩١٧در سאل (آمریکא دאمن زدند و אفکאر عمومی رא پس אز אنقאب אکتبر در روسیه 
تمאمی . آلوده کردند" خطر אنقאب کمونیستی"و " زخم سرخ"بא مفאهیمی مאنند ) میאدى

عوאمل "مهאجرאن جدید، روشنفکرאن منتقد و فعאאن رאدیکאل سیאسی و جنبش کאرگرى 
ى  طبقه"تحت همین فضאى אرتجאعی که روشنفکرאن . شدند محسوب می" کمونیسم
دאرن تحت  آمریکא بوجود آورده و مروج آن بودند، אوبאش و مزدورאن سرمאیه" متوسط

. کردند ى قضאئیه جنبش کאرگرى رא سرکوب می ى مجریه و بא پشتیبאنی قوه حفאظت قوه
ل جنبش کאرگرى یکی پس אز دیگرى אز  میאدى تمאمی فعאאن رאدیکא١٩١٩تא سאل 

אز אین پس، . هאى مستقل کאرگرאن غیر قאنونی אعאم شدند محیط کאر אخرאج و سندیکא
به جאى مאند که فقط منאفع صنفی " کمپאنی یونیونز"کאر، یعنی  تنهא سندیکאى محאفظه

گی هאى متفאوت نمאیند کאرگرאن مאهر رא بא در نظر دאشتن אوضאع אقتصאدى در بخش
خوאهאن بر אین فضאى אرتجאعی سوאر شد   میאدى حزب جمهورى١٩٢٠در سאل . کرد می

تحت ریאست جمهورى هאردینگ تمאمی אمکאنאت . و قدرت سیאسی رא به دست گرفت
در همאن حאل وزیر مאلی، آندرو . گذאرى لغو شدند دولتی برאى کنترل و تنظیم سرمאیه

 میאدى بאنک ١٩٢٥در سאل . دאر ممکنه رسאندمیلون، مאلیאت سرمאیه رא به حدאقل مق



 ٢٥ 

ى کאفی، אز بאنک مرکزى پول تهیه کرده و  فدرאل نیویورک مجאز شد که بدون پشتوאنه
 ٣٣.متحقق سאزد" ى متوسط طبقه"سیאست وאم אرزאن رא برאى رفאه بیشتر 

سرکوب جنبش کאرگرى و محدودیت فعאلیت صنفی کאرگرאن אز یک سو و אزدیאد نسبی 
אز سوى دیگر، همאن نتאیجی پدید آوردند که گرאمشی در بررسی " ى کאر  ذخیرهאرتش"

همאهنگی تقسیم ثروت  نא. خویش پیرאمون فوردیسم و آمریکאنیسم אرאئه کرده بود
ى نאتوאنی جنبش کאرگرى برאى دفאع אز منאفع طبقאتی کאرگرאن  אجتمאعی در آمریکא نشאنه

نبش کאرگرى قאدر نبودند که جهت بهبود تحت אین فضאى אرتجאعی فعאאن ج. بود
مزد به  אوضאع אقتصאدى کאرگرאن بخشی אز سود کאرخאنه رא به صورت אفزאیش کאر

مزد  گذאرى مجدد، אفزאیش کאر سود سرمאیه برאى سرمאیه. ى کאرگر אختصאص دهند طبقه
 در. شد مدیریت و کאرمندאن عאلی رتبه و گسترش بخش غیر مولد خدمאتی אستفאده می

٪ شهروندאن آمریکא کمتر ٤٠ى بیش אز  آمد سאلیאنه  میאدى در١٩٢٩حאلی که در سאل 
ى حאکم بیش אز سه برאبر  ترین אفرאد طبقه  تن אز ثروتمند٢٤٠٠٠ دאر بود، ١٥٠٠אز 
אنبאشت ثروت و فقدאن אمکאن . آمد دאشتند  میلیون تن אز فقرאى کشور در٨٬٥

אز " אرزش אفزאیی אرزش"ی אز یک سو و אجبאر گذאرى منطقی در אقتصאد وאقع سرمאیه
  ٣٤.بאزى سوق دאد گذאرى رא به سوى אقتصאد مאلی، یعنی بورس سوى دیگر، سرمאیه

به بאزאر بورس که بא دریאفت وאم אرزאن אز بאنک فدرאل " ى متوسط طبقه"هجوم 
אא  میאدى אرزش سهאم چنאن ب١٩٢٥دאر شده بود، منجر شد که تא سאل  نیویورک سهאم

ى خویش به طور میאنگین دو برאبر אرزش  دאرאن برאى سهאم کאرخאنه بروند که سرمאیه
٪ و ٦٢ میאدى سود سرمאیه ١٩٢٩ تא ١٩٢٣אز سאل . کردند هא رא دریאفت می وאقعی آن

گین نرخ رشد אقتصאد  ٪ אفزאیش یאفتند در حאلی که میאن٦٥سود سهאم، بهره و אجאره 
مزد کאرگرאن بא وجود אفزאیش بאر آورى  دورאن میאنگین کאردر همین . ٪ بود٩٬٢وאقعی 
אفزאیش دאشت ) هאى متفאوت تعیین نرخ تورم بא در نظر گرفتن شیوه(٪ ١٠٪ تא ٢کאر אز 

 ٣٥.گرفت مزد تعلق می در حאلی که به کאرگر مאهر دو برאبر אز کאرگر سאده کאر

                                                 
٣٣ vgl. ebd., S. ٣٠٢ ,٢٩١ 
٣٤ vgl. ebd., S. ٢٩٥f. 
٣٥ vgl. ebd., S. ٣٠٠ ,٢٩٥ ,٢٨٦ ,٢٩١ 

 ٢٦
هא و بحرאن بאزאر  ت بورسجدאیی אقتصאد مאلی אز אقتصאد وאقعی سرאنجאم منجر به شکس

بورس در آمریکא شد و به دلیل فقدאن توאزن مصرف אنبوه در برאبر تولیدאت אنبوه 
 میאدى صنعت ١٩٣٠\١٩٢٩فقط در سאل . دאرى رא پدید آورد سرمאیه" بحرאن بزرگ"

٪ ٩هאى مصرفی  ٪ و صنعت تولید کאא٢٣آאت  ٪، صنعت مאشین٤٠אتوموبیل سאزى 
ن صنعت אتوموبیل سאزى به دلیل تأثیر آن بر بخش پیش و پس אز بحرא. رکود کردند

تא سאل . تولید منجر به بحرאن کلی אقتصאدى شد و بیکאرى אنبوه کאرگرאن رא پدید آورد
مزدى  آمد אز کאر ٪، در٧٬٥٤آمد ملی  ٪، در٤٠ میאدى مجموع تولیدאت صنعتی ١٩٣٣

٪ دچאر ٤٬٦١) ى مאلی و رאنت هى سرمאی سود سرمאیه، بهره(آمد אز ثروت  ٪ و در٤٠
 ٣٦.رکود شدند

ى بحرאن אقتصאدى و بیکאرى אنبوه کאرگرאن تشدید نبرد طبقאتی بود که به صورت  نتیجه
هאى مאلی بروز  هא و مؤسسه هא و هجوم به بאنک هאى نאگهאنی، تصرف کאرخאنه אعتصאب

 جنبش  میאدى برאى مهאر١٩٣٣سرאنجאم رئیس جمهور روزولت در سאل . کرد می
دאرאن و  کאرگرى و محدود سאختن بحرאن אقتصאدى، بא وجود مخאلفت سر سخت سرمאیه

 در אین برنאمه .معرفی کرد" توאفق جدید"بא عنوאن אى رא  شورאى عאلی قضאئی، برنאمه
هא به   سندیکא. سאعت در روز محدود شد٨ت کאر به مزد روزאنه تعیین و مد حدאقل کאر

 کאرگرאن سאده که تא کنون .אرگرאن به رسمیت شنאخته شدندفی کعنوאن نمאیندگאن صن
אبزאرى برאى دفאع אز منאفع طبقאتی خویش ندאشتند، تحت رهبرى جאن لویز یک سندیکא 

به אین ترتیب، کאرگرאن سאده که אغلب در صنعت אتوموبیل سאزى، . دهی کردند سאزمאن
ند، برאى دفאع אز منאفع صنفی صنאیع سنگین، صنאیع شیشه و رאه و سאختمאن אشتغאل دאشت

فعאلیت رאدیکאل کאرگرאن بאعث شد که .  طبقאتی خویش یک نهאد قאنونی تشکیل دאدند-
دولت آمریکא تعهد . شدند هא אنتخאب می هא אز میאن خود آن در אوאیل نمאیندگאن سندیکא

ه و دאرאن قאنون کאر رא طرאحی کرد کرد که بא همکאرى نمאیندگאن کאرگرאن و سرمאیه
زمאن دولت یک صندوق  رא به تصویب مجلس سنא و شورאى عאلی قضאئی برسאندـ هم آن

ى مאلی  ى همگאنی و حقوق بאزنشستگی تشکیل دאد و تضمین بخشی אز پشتوאنه برאى بیمه
فرمאیאن بر אین אندوخته و  در برאبر نظאرت کאر. دאرאن محول کرد آن رא به کאرخאنه
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 ٢٧ 

مزد  ى کאر حدود אفزאیش سאאنه. گذאرى مجدد مجאز شد אیهدریאفت وאم אرزאن برאى سرم
אلعאده در توفیق אقتصאدى  آورى کאر همאهنگ بود و کאرگرאن אز طریق مزאیאى فوق بא بאر

هאى کאر رא برאى تمאمی کאرگرאن معتبر  دאد زمאن دولت قرאر هم. کאرخאنه سهیم شدند
 به غیر אز دאدگאهאى کאر برאى .دאنست و نقض قאنون کאر رא جرم قضאئی قلمدאد کرد

ى  برאى تعیین منصفאنه" تولید و مصرف کنندگאن"هאى  پیگیرى و مجאزאت مجرمאن، نهאد
ى کאر مزدى بא سرمאیه همאهنگ شد،  در حאلی که رאبطه. هא تشکیل شدند قیمت کאא

دولت بא یک رفرم کلی یک سیאست مترقی مאلیאتی به پیش گرفت و تمאمی 
سپس دولت برאى .  دאر بودند به مאلیאت بست٥٠٠٠אنکی رא که بیش אز هאى ب אندوخته

ى אقتصאدى در بخش رאه و سאختمאن مستقیمًא  אیجאد شرאیط کلی تولید و تضمین توسعه
در همאن . هא رא معین و تضمین کرد فعאل شد و برאى تولیدאت کشאورزى حدאقل قیمت

هאى مقررى  هאى אقتصאدى و مجאزאت قیمت حאل قوאنینی رא برאى مقאبله بא تشکیل مونوپل
 .هא به تصویب مجلس سنא و شورאى عאلی قضאئی کشور رسאند بین کنسرن

سאزى منאسب  بא دخאلت فعאل دولت بورژوאیی برאى تشکیل شرאیط کلی تولید و تنظیم بאز
هא در برאبر تولیدאت אنبوه قرאر گرفت و به  نیروى کאر، سرאنجאم مصرف אنبوه کאא

) بحرאن کمبود مصرف" (بحرאن بزرگ"ى تحوאت سאختאرى אز یک سو، عبور אز  هوسیل
ى  به بیאن دیگر، طبقه. ممکن و אز سوى دیگر، جنبش رאدیکאل کאرگرى مهאر گشت

دאرى نه فقط אز طریق אشتغאل همگאنی جذب  کאرگر به عنوאن آنتאگونیسم نظאم سرمאیه
ى  مزد و אمکאنאت رفאهی دولتی در حوزه ى אفزאیش کאر ى تولید، بلکه به وسیله حوزه

نهאدى مختص به "گر بورژوאیی به عنوאن  سرאنجאم دولت دخאلت. توزیع אدغאم شد
پאرאدאیم توسعه אقتصאدى رא بא אهدאف سیאسی معین " ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאن

سאخت و אیجאد אرزش אضאفی نسبی رא معیאر روند אرزش אفزאیی سرمאیه کرد و به אین 
 .ترتیب، در عصر مدرن یک فرم نوین هژمونیک به خود گرفت

به بهترین شرאیط ممکنه دسترسی " توאفق جدید"ى  دولت آمریکא برאى تحقق برنאمه
آورى که אز ترکیب تقسیم کאر تیلورى بא אستفאده אز بאند تولید  پאرאدאیم نوین فن. دאشت

گی همرאه شد و شرאیط تولید אیجאد شده بود، بא عصر אخترאعאت وسאئل אلکتریکی خאن
رژیم نوین . هא رא که برאى مصرف درאز مدت سאخته شده بودند، אیجאد کرد אنبوه کאא

אنبאشتی یک مدل אز تقسیم منظم و درאز مدت ثروت אجتمאعی رא ممکن کرد که در 

 ٢٨
بא אفزאیش کمی مصرف و بهبود ) אرزش אضאفی نسبی(آورى کאر  همאهنگی אفزאیش بאر

هאى عریאن و  ى نوین تنظیم، تضאد ى شیوه به وسیله. شد هא مشאهده می کیفی کאא
شدند و بنא بر  هאى صنفی و אیدئولوژیک پوشیده می دאرى אز طریق نهאد ذאتی سرمאیه درون

دאرى  گیر و فعאل رא برאى تدאوم نظאم سرمאیه ى مدنی یک توאفق فرא تنאسب قوא در جאمعه
ط دولت یک نقش אسאسی دאشت زیرא אز یک سو، بא در אین אرتبא. سאختند متشکل می
کאر آزאد "پول رא برאى " خشونت אجتمאعی"نشستگی،  دאد کאر و حقوق بאز تضمین قرאر

ى توزیع  ى تولید بא حوزه سאخت و אز سوى دیگر، بא همאهنگی حوزه محدود می" دوگאنه
گستردگی بאزאر و دאد، بلکه عאمل  نه تنهא به روند تولید אرزش אضאفی نسبی شدت می

دאرى رא به  ذאتی نظאم سرمאیه شد و به אین ترتیب، بحرאن درون تشدید دورאن پول می
" بحرאن بزرگ"به صورت " هאى کوچک بحرאن"عقب رאنده و مאنع تجمع و ترאکم 

به بیאن دیگر، بא دخאلت فعאل دولت مدرن بورژوאیی در تشکیل شرאیط کلی . شد می
") بحرאن بزرگ("دאرى  ذאتی سرمאیه  نیروى کאر آن بحرאن درونسאزى تولید و تنظیم بאز

رא که مאرکس در אرتبאط بא روند نزولی نرخ سود به درستی بررسی کرده بود، به عقب 
 سאزد،  مאرکس در אین אرتبאط برجسته می. رאنده شد

هאى  هאى موجود هستند، אنفجאر אى خشونت آمیز تضאد هא همیشه فقط حل لحظه بحرאن»
 ٣٧«.سאزند ى کنون دوبאره بر قرאر میشونت آمیزى که توאزن قوאى مختل شده رא برאخ

به غیر אز نقش فعאل دولت برאى تنظیم منאسبאت אقتصאدى، تشکیل توאفق طبقאتی و به 
عقب رאندن بحرאن אقتصאدى، وفور منאبع אنرژى فسیلی در آمریکא بودند که تحقق 

رא تضمین " توאفق جدید"ى  موفقیت برنאمهرא ممکن و " ى زندگی آمریکאیی شیوه"
در אین دورאن نه حدود منאبع אنرژى موضوع گفتمאن אجتمאعی بود و نه . کردند می

هא توفیق  ى אین به אضאفه. سאخت ضرورت حفظ محیط زیست אفکאر عمومی رא متأثر می
رت مهאج. در آمریکא دאشت" ترکیب منطقی مردمی"بستگی به " توאفق جدید"ى  برنאمه

ى شهروندאن بא مرאسم سنتی و فرهنگ دینی  به אیאאت متحده مصאدف بא قطع رאبطه
شد و تحت مرאقبت  سאزى می ى مردمی بאز هא بود که אز طریق درک و زبאن روزمره آن

ى حאکم روحאنی و فئودאلی در برאبر دنیوى و منطقی شدن مردم و پیشرفت  طبقه
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در אین אرتبאط گرאمشی אز . سאخت حکمی میى אقتصאدى موאنع مست אجتمאعی و توسعه
رא برאى " ترکیب منطقی مردمی"کند و نقش  אستفאده می" آمریکאى بאکره"مفهوم 

 .سאزد برجسته می" توאفق جدید"ى  موفقیت برنאمه
آمریکאیی رא مشغول (...) فرم کאمل آمریکאنیسم یک شرط پیشین دאرد که ) تحقق(»

توאند אین پیش شرط رא  אنسאن می. طبیعتًא موجود אستکند زیرא که آن در آمریکא  نمی
به אین عبאرت که هیچ طبقאتی بدون فعאلیت אصلی تولیدى، . ترکیب منطقی مردمی بنאمد

در برאبر، سنت و تمدن אروپאیی אصوًא אز . یعنی هیچ طبقאت مطلق אنگلی وجود ندאرند
אى گذشته به وجود   אیهى ثروت و تאریخ چند طریق وجود چنین طبقאتی که به وسیله

هא میرאث یک رشته رسوبאت منفعل، عنאصر אز خود  آن. شوند אند، مشخص می آمده
رאضی و فسیلی، رجאل دولتی و روشنفکرאن، روحאنیאن و مאلکאن، تجאر غنאئم و אرتشیאن 

تر  تر و محترم توאند بگوید که هر چه تאریخ یک کشور قدیمی אنسאن حتא می. هستند(...) 
تر و  هא خود رא به مرאتب کوبنده ى توده مאیه و غیر قאبل אستفאده ، אین رسوبאت بیאست

אن אقتصאد کنند، کسאنی که אز میرאث אجدאدى به عنوאن بאزنشستگ تر تثبیت می مزאحم
   ٣٨«.کنند تאریخی زندگی می

ى مهאجرאن بא فرهنگ سنتی و فقدאن طبقאت אنگلی و אرتجאعی در آمریکא  قطع رאبطه
کن کردند که אنقאب صنعتی و تحوאت شگرف אجتمאعی بא گسترش و تعمیم مم

. ى نوین رא بسאزند هאى منאسب فرهنگی یک جאمعه بنא فرهنگ مدرن همگאم شوند و رو
هאى سریאل  هאى سینمאیی هאلیود، موسیقی جאز، موزیکאل برאدوى و برنאمه تئאتر، فیلم

به " ى زندگی آمریکאیی شیوه"ریکא و مبلغ ى مدرن آم تאب فرهنگی جאمعه تلوزیونی بאز
بنא بא  אدغאم زیر. شمول برאى بאزسאزى نیروى کאر بودند عنوאن یک فرم جذאب جهאن

ى متضאد کאر و سرمאیه به صورت  هא به صورت بلوک تאریخی، همאهنگی رאبطه روبنא
عریف ى مدنی به ت ى سیאسی و جאمعه جאمعه) غیر אورگאنیک(توאفق طبقאتی و تفکیک 

توאفق "هאى خصلت هژمونیک دولت مدرن بورژوאیی هستند که بא مفهوم  گرאمشی نشאنه
 دهد،  گونه که گرאمشی אدאمه می همאن. شود مشخص می" ى אجبאر وאر به وسیله زره
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 ٣٠
אى که بر آن  کند که منאفع و تمאیאت طبقه بدون تردید وאقعیت هژمونی ضرورى می»

تא تحقق یک توאزن حتمی و توאفق، گروه . گرفته شوندشود، در نظر  هژمونی אعمאل می
אمא بدون شک هدف . دهد رهبرى برאى تضمین همکאرى طبیعتًא قربאنی אقتصאدى می

جא که هژمونی אخאقی و سیאسی אست، بאید  אز آن. دאدن قربאنی و یא کسب توאفق نیست
 رهبرى جهت אقتصאدى دאشته بאشد که در فعאلیت گروه) منאسب(ى  شرط زمینه بא
 ٣٩.«.شود ى אقتصאدى مشאهده می ن هستهتعیی

ى حאکم  بنאبرאین بא وجودى که هژمونی به معنی نقش پیشروى אخאقی و سیאسی طبقه
ى منאسب مאدى، یعنی بدون کفאیت و  برאى رهبرى جאمعه אست، אمא بدون زمینه

ى تشکیل دهی روند تولید و قربאنی אقتصאدى برא خאقیت گروه رهبرى در سאزمאن
به بیאن دیگر، طرאح و عאمل . شود سאزى نیروى کאر ممکن نمی ى منאسب بאز شیوه

ى کאرگر  که طبقه ى حאکم אست، در حאلی تحوאت אجتمאعی دولت بورژوאیی و یא طبقه
" אى برאى خود طبقه"ى آگאه و مستقل یعنی بصورت  هنوز خود رא به عنوאن یک طبقه

 . دهی نکرده אست سאزمאن
ى کאرگر آمریکא مאنند آغאز یک عصر نوین  برאى طبقه" توאفق جدید"ى   برنאمهتحقق
مزد  بא وجودى که در אین دورאن قدرت خرید دאر אفزאیش یאفته بود، حدאقل کאر. بود

٪ אفزאیش دאشت در حאلی که هم زمאن ٤١ به مقدאر ١٩٣٧ تא ١٩٣٣میאن ) بدون تورم(
٪ کאهش یאفته ٤٣ به مقدאر ١٩٢٩ت به سאل سود سرمאیه پس אز پردאخت مאلیאت نسب

ى کسب مאلیאت و پردאخت وאم אرزאن به صورت فعאل در  گر به وسیله دولت دخאلت. بود
کאر و  هم زمאن روشنفکرאن محאفظه. کرد ى אقتصאدى شرکت می تشدید روند توسعه

هאى  آزمאیش"ى سیאست אقتصאدى دولت رא  شورאى عאلی قضאئی آمریکא برنאمه
بخصوص . کردند رא در برאبر آن بسیج می" ى متوسط طبقه"نאمیدند و  می" אلیستیسوسی

کאرאن سبب  شد زیرא به אدعאى محאفظه هא یک مصیبت تلقی می אشتغאل همگאنی برאى آن
  ٤٠.אنضبאطی کאرگرאن و رکود سطح تولید بود بی

                                                 
٣٩ Gramsci, Antonio (١٩٦٧):, ebd., S. ٣١١  
٤٠ vgl. Hurtienne, Thomas (١٩٨٤):, ebd., S. ٣١١f. 



 ٣١ 

ى   وسیلهدر آمریکא، مصאدف بא تصرف قدرت سیאسی به" توאفق جدید"ى  آغאز برنאمه
هאى  سیאست אمپریאلیستی دولت. حزب فאشیستی نאسیونאل سوسیאلیست در آلمאن بود

. ترى به خود گرفت  میאدى אبعאد گسترده١٩٤١فאشیستی آلمאن، אیتאلیא و ژאپن در سאل 
بא وجودى که آمریکא به دאیل אسترאتژیک فقط بא نیروى دریאیی אنگلستאن و قوאى 

کرد، אمא هم زمאن تدאرک شرکتش رא  ى آلمאن همکאرى می همقאومت فرאنسه در محאصر
 ٦٬٨٨ى نظאمی آمریکא بאعث شد که تولیدאت خאلص کشور אز  هزینه. دید در جنگ می

 میאدى ١٩٤٥ میلیאرد دאر در سאل ١٣٥ میאدى به ١٩٣٩میلیאرد دאر در سאل 
یصله نیאفته بود، به به کلی ف" توאفق جدید"برسند و آن بحرאن אقتصאدى رא که אز طریق 

 میאدى توאن تولید در آمریکא ١٩٤٤ تא ١٩٤٠هאى  فقط میאن سאل ٤١.پאیאن برسאنند
٪ بאא رفتند و نرخ بیکאرى که در ١٥٢هא  آمد مزدهא و در ٪ אفزאیش یאفت، کאر١٣٠
    ٤٢.٪ رسید٢٪ بود به ٩٬١٦ همین قرن حدود ٣٠ى  دهه

دور  هאى אمپریאلستی در אروپא، در خאور ر میאدى آن جنگی که میאن کشو١٩٤١در سאل 
ى جهאن گشوده شده بود، تبدیل به جنگ جهאنی دوم  و شمאل آفریقא برאى تقسیم دوبאره

در مאه ژوئن همین سאل نیروى زمینی אرتش آلمאن به شوروى حمله کرد در حאلی . شد
در . ه بودکه قبل אز آن نیروى هوאیی نאزیאن موאضع نظאمی אرتش سرخ رא منهدم سאخت

مאه بعد نیروى هوאیی ژאپن پאیگאه نظאمی אیאאت متحده، پرل هאبر، در غرب دریאى 
پאسیفیک رא منهدم سאخت و آدولف هیتلر به آمریکא به دلیل همکאرى بא قوאى متفقאن 

 میאدى אرتش سرخ موفق شد که در برאبر ١٩٤١در دسאمبر . אعאم جنگ کرد
یאن رא متوقف سאزد و جنگ موضعی رא بر آلمאن هאى مسکو هجوم אرتش نאز دروאزه

 ٤٣.تحمیل کند
. אیرאن به دلیل אوضאع جغرאفیאیی خویش در אسترאتژى نظאمی متفقאن نقش مهمی دאشت

هאى نظאمی و تدאرکאتی رسאنده  אز طریق خلیج فאرس ممکن بود که به אرتش سرخ کمک
                                                 
٤١ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und 

militärischer Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite 

Auflage, Frankfurt am Main, S. ٥٣٣ 
٤٢ vgl. Hurtienne, Thomas (١٩٨٤):, ebd., S. ٣١٣  
٤٣ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥١٤f.  

 ٣٢
هאى  رאن بא آلمאن نאزى אز مرزى همکאرى אی بنאبرאین قوאى نظאمی متفقאن به بهאنه. شوند

אشغאل אیرאن بیش אز یک هفته طول . کشور گذشتند و به سوى تهرאن هجوم آوردند
אرتش سرخ אز شمאل به .  میאدى به پאیאن رسید١٩٤١نکشید و در אوאخر مאه אوت 

مدت سه روز و نیروى دریאیی אنگلستאن אز جنوب به مدت هفت روز אیرאن رא به کلی 
هאى ملی، جنبش کאرگرى و  אرتش شאهنشאهی که در سرکوب جنبش. دتسخیر کردن

خلع سאح و مسکون سאزى عشאیر אیرאن موفقیت کאمل دאشت، پس אز یک مقאومت 
پس אز تصرف אیرאن سرאن אرتش متفقאن . جزئی تسلیم قوאى نظאمی متفقאن شد

بא " مکאرىه"هאى نفوذى خویش رא در کشور معین کرده و رضא شאه رא به دلیل  حوزه
אمא رضא شאه موفق شد که قبل אز . نאزیאن خلع قدرت سאخته و به تبعید فرستאدند

   ٤٤.خروجش אز אیرאن پسر אرشدش، محمد رضא پهلوى، رא جאنشین خود سאزد
ى سאل بعد میאن אیرאن، شوروى و אنگلستאن یک قرאر دאد אمضא شد که אز  در ژאنویه

دאد  دو אصل אین قرאر. شد אن جنگ روشن میطریق آن بאید אوضאع کشور پس אز پאی
دאد  אول، אصل یک אین قرאر. برאى تحوאت سیאسی آتی אیرאن نقش به سزאیی بאزى کردند

کرد، تمאمیت אرضی و אستقאل سیאسی אیرאن رא  بود که אنگلستאن و شوروى رא موظف می
شوروى رא متعهد دאد بود که אنگلستאن و  دوم، אصل پنج אین قرאر. به رسمیت بشنאسند

سאخت که شش مאه پس אز پאیאن جنگ אیرאن رא אز قوאى نظאمی خویش تخلیه  می
 ٤٥.کنند

شوروى پس אز لغو . ى تאکتیکی دאشت هאى متفقאن جنبه توאفق دیپلمאسی شوروى بא دولت
) אنترنאسیونאل کمونیستی(ى هیتلر و אستאلین پیرאمون لهستאن، אز طریق کمینترن  نאمه عهد

و تشکیل " ى ضد אمپریאلیستی در خאور ى متحده ترین جبهه وسیع"کیل هدف تش
 لیکن پس אز אئتאف شوروى بא ٤٦.رא دאشت"  فאشیستی در بאخترى ضد ى متحده جبهه"

هאى فאشیستی آلمאن، אیتאلیא و ژאپن نه تنهא دفאع אز  אنگلستאن و آمریکא علیه دولت

                                                 
٤٤ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٦٨ff. 
٤٥ vgl. Geyer, D. (١٩٥٥): Die Sowjetunion und der Iran, Tübingen, S. ٤٩f. 
אسترאتژى و تאکتیک אنترنאسیونאل کمونیستی در زمینه مسئله ملی و مستعمرאتی، در کمینترن ): ١٣٦٠(مقאیسه، رزنیکوف، א ـ ب  ٤٦

  אدאمه١٩٤ אدאمه، تهرאن، ص ١٣٦و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ ص 



 ٣٣ 

 میאدى ١٩٤٣ بلکه کمینترن در سאل ى ضد אمپریאلیستی به کلی خאتمه یאفت، مبאرزه
 : ى کمینترن آمده אست منحل شدـ به منאسبت אول مאه مه در אعאمیه

אمروز زحمتکشאن و کلیه خلقهאى همه کشورهא فقط یک دشمن مشترک دאرند و آن »
אمروز فقط یک مسئله אست که بאید حل شود و آن نאبودى هیتلریسم . فאشیسم אست

ست که تصمیم به אنحאل אنترنאسیونאل کمونیستی وحدت ملل تردیدى نی. (...) אست
تصمیم کمینترن همچنین . (...) رزمند تقویت خوאهد کرد متحد رא که علیه هیتلریسم می

یه هیتلریسم هאى مردم هر کشور رא در مبאرزه عل متحد سאختن و بسیج کردن توده
 ٤٧«.کند تسهیل می

ى خلقی بر علیه آلمאن نאزى و  بههدیپلمאسی شوروى אز یک سو، مبلغ تشکیل ج
دهی  هאى حزبی، ملی و مذهبی سאزمאن هیتلریسم بود که بאید بدون توجه به وאبستگی

شد و אز سوى دیگر، سعی به متقאعد کردن متفقאن دאشت که بא אنحאل کمینترن  می
ى فعאلیت  فعאلیت אحزאب کمونیستی فقط منحصر به مسאئل ملی و محدود به حوزه

 به אین ترتیب، شوروى بא אدعאى خویش جهت پشتیبאنی אز ٤٨.شود هא می آنسیאسی 
אمא אین . ى مستعمرאت عمًא ودאع کرد هאى ستمدیده مبאرزאت אنقאبی کאرگرאن و ملت

تصمیم به אین معنی نبود که حزب کمونیست شوروى אز دیکته کردن یک خط سیאسی 
بعد . پوشی کرده אست  خویش چشمو جهت تحقق منאفع ملی" אحزאب برאدر"وאحد برאى 

ى אجرאیی  אز אنحאل کمینترن دفتر سیאسی حزب کمونیست شوروى نقش کمیته
ى شوروى علنًא به عهده אنترنאسیونאل کمونیستی رא برאى تحکیم منאفع אمنیتی و אقتصאد

 ٤٩.گرفت
אى، زیر نفوذ سیאسی شوروى و در یک شرאیط سخت אقتصאدى حزب  بא چنین برنאمه

حمل و نقل در کشور به کلی مختل بود و شهروندאن . دهی شد در אیرאن سאزمאنتوده 
אحتکאر بאزאریאن کمبود مאیحتאج زندگی رא . אیرאنی بא کمبود موאد غذאیی روبرو بودند

                                                 
جنگ دوم جهאنی و سیאست کمینترن در خאور، در کمینترن و خאور، ویرאستאر ): ١٣٦٠(ى ـ مقאیسه، نقل قول، لوینسون، ج ـ  ٤٧

  ٢١٢ אدאمه، تهرאن، ص ٢٠١אولیאنوفسکی، ر ـ ص 
٤٨ vgl. Claudin, Fernando (١٩٧٧): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der 

Komintern zur Kominform, Bd. ١, Berlin (west), S. ٤٥ ,٣٢ 
٤٩ vgl. ebd., S. ١٠١ ,٤٤  

 ٣٤
سیאست متفقאن در אیرאن شאمل تجهیز אرتش سرخ بא مهمאت، مبאرزه بא . کرد تر می حאد

هאى  بکאرى عوאمل نאزیسم، خنثא کردن جنبشهوאدאرאن فאشیسم، جلوگیرى אز خرא
تولیدאت "אجتمאعی به عنوאن مאنعی برאى حمل و نقل مهمאت به شوروى و تبلیغאت برאى 

حزب توده نیز برאى تحقق چنین سیאستی بא همکאرى برخی אز زندאنیאن . شد می" بی وقفه
رسوبאت "مبאرزه بא . سیאسی و بא پشتیبאنی سفאرت شوروى در تهرאن تأسیس شد

ى حزب توده بود که  برنאمه" ى متحد ضد فאشیسم در אیرאن جبهه"و تقویت " فאشیستی
 ٥٠.شد دهی می  هאى خلقی سאزمאنبאید بא نیروى

برخی אز فعאאن جنبش کאرگرى به دلیل تجربیאت تאریخی، وאبستگی به شوروى رא مضر 
سف אفتخאرى بא  یو.دهی جنبش مستقل کאرگرى پردאختند دאنستند و به سאزمאن می

رא " ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن אتحאدیه"همکאرى برخی אز فعאאن جنبش کאرگرى 
 کאرگرאن کشور به عهده ى صنفی رא برאى تحقق منאفع دهی کرد و مبאرزه سאزمאن
ى فعאאن حزب توده موאجه   אز آن پس، سندیکאى مستقل بא تعرض همه جאنبه٥١.گرفت

دאنستند و  سندیکאى مستقل رא رقیبی برאى تشکیאت خود میهא אز یک سو،  شد، زیرא آن
و " ى ضد فאشیسم در אیرאن ى متحده جبهه"رא مאنعی در برאبر تحقق  אز سوى دیگر، آن

به همین دאیل رضא روستא . کردند אرزیאبی می" تولیدאت بدون وقفه"مخل تحقق سیאست 
تحت "  مرکزى کאرگرאنشورאى"برאى خلع قدرت سندیکאى مستقل אقدאم به تشکیل 

تعرض حزب توده به سندیکאى مستقل چنאن دאمن گرفت که . نفوذ حزب توده کرد
ى مرکزى  شورאى متحده"فعאאن جنبش کאرگرى یא بא سندیکאى حزب توده تحت نאم 

 ٥٢.ى وقאیع سیאسی و אجتمאعی رאنده شدند אئتאف کردند و یא به حאشیه" کאرگرאن
" بنאى سوسیאلیسم"طی سאلیאن درאز در شوروى بא هدف " قفهتولیدאت بدون و"ى  برنאمه

ترى  لیکن پس אز لشکر کشی آلمאن نאزى به شوروى אبعאد بسیאر گسترده. آغאز شده بود
دفאع אز وطن "ى  تمאمی منאبع علمی و مאلی در אختیאر برنאمه. به خود گرفت

                                                 
٦٦، ص ٣٠رفقאى بאא، אنتشאرאت شبאویز ): ١٣٧٤(مقאیسه، کی مرאم، م ـ  ٥٠  
 ١٢٩٩) خאطرאت و אسنאد یوسف אفتخאرى(پیشگفتאر، در خאطرאت دورאن سپرى شده ): ١٣٧٠(مقאیسه، بیאت، ک ـ ، تفرشی، م ـ  ٥١

١٥، تهرאن، ص ١٣٢٩تא   
 تאریخچه و تجربیאت جنش کאرگرى در אیرאن، در آرمאن -جنبش کאرگرى و سندیکאى وאبسته ): ٢٠٠٣(د مقאیسه، فریدونی، فرشی ٥٢

  אدאمه ٨٢ى   אدאمه، برلین، صفحه٦٧ى  و אندیشه، جلد یک، صفحه



 ٣٥ 

آورى عقب  א وجود فنبنאبرאین شوروى موفق شد که ب. قرאر گرفته بودند" سوسیאلیستی
 میאدى یک قدرت نظאمی غیر قאبل تصور در برאبر אرتش آلمאن ١٩٤٥تر تא سאل  אفتאده

 ٧ برאبر تאنک، ٥ برאبر سربאز، ٥ى شرقی، אرتش سرخ  فقط در جبهه. نאزى مستقر سאزد
 برאبر هوאییمאى جنگی بیشتر אز نאزیאن آلمאنی در אختیאر دאشت، در حאلی ١٧برאبر توپ، 

ى غربی قدرت نظאمی אرتش آمریکא، אنگلستאن و نیروى مقאومت فرאنسه به   در جبههکه
 برאبر هوאپیمאى جنگی نسبت به تسلیحאت אرتش آلمאن تخمین زده ٢٥ برאبر تאنک و ٢٠
 ٥٣.شد می

هאى نאزیאن آلمאنی رא یکی پس אز  هאى شرقی و غربی سنگر قوאى متفقאن אز سوى جبهه
شکست نظאمی آلمאن در אروپא و .  سوى برلین لشکر کشیدنددیگر منهدم سאختند و به

دور به معنی پאیאن جنگ جهאنی دوم و مصאدف بא آغאز نقش آمریکא به  ژאپن در خאور
گونه که پאل کندى به درستی  همאن. دאرى بود عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه

تر אز   به مرאتب سאزندهکند، אیאאت متحده صنאیع تولیدى و منאبع علمی خود رא طرح می
شאن خود رא در  هאى دیگر در אختیאر تجهیزאت جنگی گذאشت و شرאیط شرکت کشور

و אروپא (زمאن در دو جنگ  جنگ جهאنی دوم مهیא کردـ به همین دلیل آمریکא هم
 .شرکت کرد و پیروز شد) دور خאور

ر دאشت که هم در دو آورى در אختیא در אین دورאن تنهא אیאאت متحده منאبع مولد و فن»
شرکت کرده و هم چنین متخصص، منאبع خאم و پول ) غیر אتمی(جنگ بزرگ متدאول 

گذאرى کند و یک سאح جدید بسאزد که شאید کאر  سرمאیه) تقریبًא دو میلیאرد دאر(
نאبودى هیروشیمא و تسخیر برلین توسط אرتش سرخ فقط . کرد، אمא شאید هم نه می

هאى آغאز یک نظم نوین  چسب هא بر جنگ دیگر نبودند، آنهאى پאیאن یک  نشאنه
 ٥٤«.شدند

 
 

                                                 
٥٣ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥٢٦ 
٥٤ ebd., S. ٥٣٢ 

 ٣٦
 دאرى و پאکس آمریکאیی جهאن سرمאیه

 
تجربیאت قبل אز جنگ و آن אوضאعی که پس אز جنگ אیجאد شده بود، ضرورى 

به אین معنی که . دאرى تضمین شوند سאزى و تدאوم نظאم سرمאیه کردند که بאز می
دאرى وאبسته به تشکیل شرאیط کلی تولید در  وفאیی سرمאیهى אقتصאد ملی و شک توسعه

هאى منאسب אقتصאدى رא ضرورى  تحقق אین אهدאف אتخאذ אبزאر. سطح جهאن بودند
دאرאن  بسאمאن אقتصאدى و فقدאن אمنیت سیאسی، سرمאیه جא که אوضאع نא אز آن. کرد می

ى بورژوאیی موظف بودند هא کرد، دولت دهی تولید تشویق نمی אروپאیی رא برאى سאزمאن
سאزى خسאرאت جنگی  هאى مאلی رא برאى بאز هא و مؤسسه که به نאچאر صنאیع سنگین، بאنک

کאر אروپאى غربی  هאى محאفظه تحت نظאرت حکومت. آوردند تحت کنترل خویش در 
هאى مאلی تحت  هא و مؤسسه صنאیع سنگین و معאدن زغאل سنگ دولتی شدند و بאنک

ى אقتصאدى אز یک  به غیر אز אین، توسعه. هאى ملی قرאر گرفتند ولتکنترل مستقیم د
سو، بستگی به بهبود روאبط تجאرى دאشت که فقط אز طریق تقسیم کאر جهאنی و אیجאد 

رسی به  אى دست אز سوى دیگر، تحقق چنین برنאمه. شد یک پول معتبر جهאنی ممکن می
ى آن یکی אز شروط אصلی روند  هکرد که به وسیل אنرژى فسیلی אرزאن رא ضرورى می

لیکن . אرزش אفزאیی سرمאیه تشدید و روند אیجאد אرزش אضאفی نسبی مهیא شود
کرد که برאى  دאرى تحمیل می هאى سرمאیه پرאکندگی جغرאفیאیی אین منאبع به دولت

ى  بنאبرאین نکته. ى خود در آورد هא رא به سلطه سאزى و تدאوم خویش کنترل آن بאز
هאى جهאنی و  یت سیאسی بود که تضمین آن بستگی به تشکیل نهאدبعدى אمن

هאى אقتصאدى و  هא، אین אبزאر نאمه سرאنجאم אین عهد. אلمللی دאشت دאدهאى نظאمی و بین قرאر
ى یک אیدئولوژى منאسب توجیه و אز طریق  دאرى بאید به وسیله کلیت نظאم سرمאیه

فאتر אین دورאن گسست و گذאر رא   آلت.شدند هאى سیאسی نمאیندگی و تضمین می نهאد
 پאکس به تعریف אو، . نאمد می" عصر عبور پאکس بریتאنیאیی به پאکس آمریکאیی"



 ٣٧ 

یک مجموعه אز شرאیط منאسب אقتصאدى برאى אنبאشت، אز تنظیم عملی روאبط אجتمאعی »
  ٥٥«.کند  سیستم هژمونیک رא تحکیم میو אز دخאلت سیאسی אست که یک

توאفق "پیشتر بא رجوع به گرאمشی مطرح کردم، مفهوم هژمونی به معنی گونه که  همאن
ى هژمونیک نیز فقط אز طریق אعمאل  توفیق یک پروژه. אست" ى אجبאر وאر به وسیله زره

אیאאت متحده پس אز پאیאن . شود אجبאر אز یک سو و אیجאد توאفق אز سوى دیگر، ممکن می
دאرى در یک هیرאرشی نظאمی،  هאى سرمאیه ردهی کشو شאن رא بא سאزمאن جنگ هژمونی

متفאوت  אعمאل אجبאر در אین رאبطه دو جنبه. سیאسی و אقتصאدى زیر نفوذشאن متحقق کرد
هאى تحت نفوذ آمریکא אز אمکאنאت شکوفאیی אقتصאدى به  که، کشور אول אین. دאشت

رא دאشت که   آنکه، آمریکא بאید قدرت بردندـ دوم אین تر אز خودشאن بهره می مرאتب کم
نقش هژمونی . سאخت ى אقتصאدى محروم می هא رא אز אمکאنאت توسعه حتא برخی אز کشور

אندאزى برאى  هא و אیجאد چشم آمریکא برאى אیجאد توאفق وאبسته به شאیستگی رهبرى آن
ى אقتصאدى و אیجאد شرאیط یک زندگی مرفه و جذאب برאى مردم  אمنیت نظאمی، توسعه

هאى سیאسی  هאى تحت نفوذ آمریکא אز یک سو، אئتאف  אیجאد توאفق بא دولتبنאبرאین. بود
دאدهאى אقتصאدى و نظאمی رא در بر دאشت و אز سوى دیگر، بאیستی  و אنعقאد قرאر

هאى تحت نفوذ رא ممکن  شد که אرتقאء کشور دهی می هیرאرشی نظم جهאنی چنאن سאزمאن
 .سאخت می

وאبسته به אین بود که دولت بאید نخست אز طریق شرאیط אرتقאء در هیرאرشی جهאنی 
אلمللی אمنیت نظאمی و تمאمیت אرضی خویش رא אز بیرون تضمین  هאى بین دאد אنعقאد قرאر

ى  گیر، אنبوه مردم رא برאى سאزندگی و توسعه بא تشکیل هویت ملی و فرא. کرد می
א برאى تحقق אین هدف آورى ر אقتصאدى متقאعد کرده و تمאمی منאبع אنسאنی، مאلی و فن

گمرک و (بא אیجאد شرאیط کلی تولید و پشتیبאنی אز تولیدאت دאخلی . گرفت به کאر می
سپس . کرد אقتصאد ملی رא در برאبر رقبאى جهאنی محفوظ و تقویت می) ى تولیدى یאرאنه

سאخت، بلکه کیفیت  تولیدאت رא نه تنهא אز نظر کمی بא مصرف بאزאر دאخلی همאهنگ می
دولت در אقدאم بعدى . دאد دאت رא برאى رقאبت در بאزאر جهאنی و صאدرאت بهبود میتولی

                                                 
٥٥ Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung, 

ökologische Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S. ١٩٨ 

 ٣٨
بאید אبتکאر نهאدى رא به " بحرאن بزرگ"برאى تثبیت نظאم אجتمאعی אز درون و ممאنعت אز 

مزدى و سرمאیه بود که روند  بست و در تدאرک یک توאفق אجتمאعی میאن کאر کאر می
هאى متفאوت سرمאیه رא ممکن و بر همکאرى   فرאکسیونאرزش אفزאیی سرمאیه و رقאبت

. ى کאرگر אستوאر سאزد و یא אین که مقאومت جنبش کאرگرى رא به عقب برאند طبقه
هאى אستحکאم  ى مدنی، توאفق אجتمאعی و مقبولیت حکومت سیאسی نشאنه گسترش جאمعه

دאرى به  یهدאرى و شرط אرتقאء کشور در هیرאرشی نظאم سرمא درونی نظאم سرمאیه
 . شد سرکردگی آمریکא می

وودز   میאدى در شهر برتون١٩٤٤آمریکא برאى تحقق אهدאف هژمونیک خویش אز سאل 
در سאل بعد .  کشور جهאن برگزאر کرد٤٤هאیی رא بא شرکت  یک سلسله کنفرאنس
" صندوق پول جهאنی"و " بאنک جهאنی"وودز به کאر گرفته شد و  سیستم אرزى برتون

پאیی אین سیستم، تضمین سیאسی  آمریکא بא بر.  گرفتند رא به عهده  تثبیت آننظאرت و
تبدیل دאر به پول معتبر .  گرفت هאى دیگر و طא به عهده نرخ ثאبت دאر رא بא אرز

" بאنک جهאنی"אلمللی چون  هאى אقتصאدى بین جهאنی سبب تحکیم هژمونی آمریکא در نهאد
 به عنوאن پول جهאنی وظאیف متفאوت و متنאقضی مאنند  دאر.بود" صندوق پول جهאنی"و 

رא به عهده ) ن אقتصאدىبرאى مقאبله بא بحرא(אى و אرز دخאلتی  אى، אرز ذخیره אرز مقאیسه
 ٥٦.گرفت

تبدیل دאر به پول . ى אقتصאد ملی ممکن شد به אین ترتیب، شرאیط بیرونی برאى توسعه
گذאرى رא אیفא  ى و سرمאیههبود روאبط تجאرکאرى برאى ب معتبر و ثאبت جهאنی نقش روغن

آمد خود رא  توאنست، אضאفه در هא هر دولتی می  بא تضمین سیאسی نرخ ثאبت אرز.کرد می
آمد بא کشور سوم حسאب کندـ تنظیم  در تجאرت بא یک کشور، در مقאبل کمبود در

ه شد که گذאشت) دאد کلی گمرک و تجאرت قرאر(ى سאزمאن گאت  روאبط تجאرى به عهده
אز אین به بعد، دیگر طرאحی سیאست אقتصאد ملی بر . تحت نظאرت آمریکא قرאر دאشت

هאى  خאف زمאن قبل אز جنگ زیر نفوذ بאزאر جهאنی نبودـ قبل אز جنگ کشور
هאى خود رא بא אفزאیش حجم  هאى جهאنی، نرخ אرز دאرى برאى موفقیت در بאزאر سرمאیه

                                                 
٥٦ vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (١٩٨٧) (Hrsg.): Ursachen und Verlauf der internationalen 

Schuldenkrise, in: Die Armut der Nationen, Berlin, S. ١٩  



 ٣٩ 

هאى دیگر منتقل   کشورن روאل، بحرאن بیکאرى خویش رא بهآوردند، تא به אی پول پאیین می
 ٥٧.سאزند

هאى אقتصאدى جهאنی، نه تنهא  وودز و تشکیل نهאد بنאبرאین بא אستقرאر سیستم אرزى برتون
 هر کشورى .بلکه رقאبت در سطح جهאن محدود شدهא بهبود یאفت،  روאبط تجאرى کشور

ید به אجبאر تعویض אرز ملی خویش بא که خوאستאر شرکت در אین نظم جهאنی بود، بא
در . پذیرفت دאر آمریکאیی، אستقرאر بאزאر آزאد و تضمین سیאسی مאلکیت خصوصی رא می

حאلی که אنگلستאن به نقش هژمونیک آمریکא تن دאد، شوروى پس אز چندى دیگر در 
دى وودز شرکت نکرد، زیرא אیאאت متحده خوאهאن تضمین نفوذ אقتصא هאى برتون جلسه

 سپس شوروى אز طریق عوאمل خویش .هאى دیگر و بخصوص אروپא بود کشورخویش در 
روى آورد و به جنبش کمونیستی در אروپאى غربی دאمن " سوسیאلیسم"به تبلیغ برאى 

برאى " ى مאرشאل برنאمه"هאى אرزאن مאلی رא تحت  دولت آمریکא در برאبر وאم. زد
 אز طریق ٥٨.ى غربی و ژאپن در نظر گرفتى אروپא هאى ویرאن شده سאزى کشور بאز
دور آغאز شد و سیستم مאلی آمریکא رא  هאى אرزאن دورאن جهאنی دאر אز אروپא تא خאور  وאم

سرکردگی سیאسی و نظאمی אیאאت متحده . دאرى کرد تبدیل به مرکز جهאن سرمאیه
سאخت و صنאیع  تر می ى مولد אز آمریکא رא به אروپאى غربی و ژאپن آسאن صدور سرمאیه

و אقتصאد مسلط آمریکאیی منجر به همאن تحوאت אجتمאعی شدند که بא مفهوم فوردیسم 
 ٥٩.قאبل درک بودند

مزدى و  هא، همکאرى و توאفق طبقאتی میאن کאر אستقאل سیאست אقتصאدى برאى دولت
هאى مدرن  ى کشور سرمאیه و אلویت سود אقتصאدى در برאبر بهره مאلی، سیאست توسعه

אندאز عملی و  چشم" ى زندگی آمریکאیی شیوه"کردند و تحقق  ورژوאیی رא معین میب
אى فقط بא  لیکن تحقق چنین برنאمه. دهی جدید زندگی شهرى بود منאسبی برאى سאزمאن

شد که منאبع آن אز نظر جغرאفیאیی پرאکنده  אستفאده אز אنرژى فسیلی אرزאن ممکن می
                                                 
٥٧ vgl. Nitsch, Manfred (١٩٨٧): Das Mangment der internationalen Währungs- und Finanz-

beziehungen in der Krise, in: Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin, S. ٢٩f.  
٥٨ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥٣٧ ,٥٤٣      
٥٩ vgl. Aglietta, Michel (١٩٧٩): Die gegenwärtigen Grundzügen der Internationalisierung des 
Kapitals, in: Die Internationalisierung des Kapitals - Neue Theorien in der internationalen 
Diskussion, Deubner, Christian u. a. (Hrsg.), S. ٧٠ff., Frankfurt am Main/New York, S. ٧٢ 

 ٤٠
ى אقتصאدى خویش وظیفه  دאرى برאى توفیق برنאمه ههאى سرمאی بنאبرאین دولت. بودند

مدت خویش אز אنرژى  ى درאز دאشتند که אز طریق معאهدאت אقتصאدى و نظאمی אستفאده
بنאبرאین אوضאع جغرאفیאیی و منאبع אنرژى فسیلی یک . فسیلی אرزאن رא تضمین سאزند

 . کرد هא می رא تبدیل به یک حوزه برאى رقאبت دولت کشور، آن
ى وقت אیرאن به نخست وزیرى  هאى آمریکאیی و אنگلیسی بא کאبینه  אین دوره کنسرندر

. کردند سאعد برאى کسب אمتیאز אستخرאج نفت در אستאن بلوچستאن و کرمאن مذאکره می
چندى نگذشت که معאون کمیسر אمور خאرجی شوروى، کאفتאرאدزه، به تهرאن آمد و 

ى شمאل אیرאن   و سאیر موאد معدنی در نאحیهخوאهאن אمتیאز אنکشאف و אستخرאج نفت
ى نفتی אز  دאدى همرאه دאشت که تأسیس یک خط لوله אو قرאر. برאى אتحאد جمאهیر شد

אین طرح حفظ אمنیت אین . گرفت آذربאیجאن شوروى تא خلیج فאرس رא نیز در بر می
ل ملی אیرאن دאد אستقא جא که אین قرאر אز آن. کرد تأسیسאت رא به אرتش سرخ محول می

 ٦٠. طوאنی آن رא رد کردى ى سאعد بدون مذאکره سאخت، کאبینه رא خدشه دאر می
شوروى برאى تحقق منאفع مאدى و طرح אمنیتی خویش سه אهرم متفאوت در אیرאن 

شورאى " تن אز אعضאى حزب توده אنتخאب شده بودند و ٩در مجلس چهאردهم . دאشت
بود که پس אز אنفعאل سندیکאى مستقل، جنبش موفق شده " ى مرکزى کאرگرאن متحده

אهرم سوم، طرح مسאئل ملی و אیجאد . کאرگرى کشور رא تحت نفوذ خویش در آورد
کرد که حکومت  אى در شمאل אیرאن بود که برאى شوروى ممکن می هאى منطقه تشنج

 بنאبرאین غیر منتظره نبود، زمאنی که ٦١.فشאر بگذאرد و متزلزل سאزدکشور رא تحت 
دאد پیشنهאدى شوروى روى آورد، در حאلی که  حزب توده بאفאصله به پشتیبאنی אز قرאر

ى مبאرزאت سیאسی  لوحه تא کنون شعאر لغو אمتیאز نفت جنوب برאى אنگلستאن رא در سر
ى مرکزى  شورאى متحده"پردאزאن حزب توده و فعאאن  نظریه. خویش قرאر دאده بود

هאى کאرگرى دولت رא  ق تظאهرאت، تبلیغאت و אعتصאببسیج شدند که אز طری" کאرگرאن

                                                 
٦٠ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٧٧f. 
٦١ vgl. Geyer, D. (١٩٥٥):, ebd., S. ٥٧ 



 ٤١ 

 شوروى در کشور منحرف زیر فشאر بگذאرند و אفکאر عمومی رא برאى حفظ منאفع
 ٦٢.سאزند

هאى کאرگرى به تصرف  دهی אعتصאب دאد نفت شمאل پس אز سאزمאن نزאع پیرאمون قرאر
אدאرאن حزب توده و هو. هאى خیאبאنی کشید آهن و زد و خورد هא و خطوط رאه کאرخאنه
هאى شبه فאشیستی و  אز یک طرف و جریאن" ى مرکزى کאرگرאن شورאى متحده"אعضאى 

 مذهبی אز طرف دیگر، عوאمل אغتشאش بودند و دولت مرکزى رא تضعیف و -ملی 
آرאمی אوضאع به پאیאن  شد و نא کאبینه پس אز کאبینه سرنگون می. سאختند متزلزل می

ى  فرقه" میאدى بود، زمאنی که ١٩٤٥در مאه دسאمبر אوج אغتشאش . رسید نمی
ورى و بא حمאیت אرتش سرخ خود مختאرى אستאن  به رهبرى پیشه" دموکرאت آذربאیجאن

نیز به رهبرى قאضی " حزب دموکرאت کردستאن"زمאن  آذربאیجאن رא אعאم کردـ هم
 ٦٣.محمد تشکیل جمهورى کردستאن رא אعאم دאشت

ى אیرאن بא شوروى رא در شورאى   میאدى مسئله١٩٤٦ى  نویهى حکیمی در ژא کאبینه
دولت אیرאن . אمنیت سאزمאن ملل متحده که تאزه در لندن تأسیس شده بود، אرجאع دאد

ى سאزمאن ملل متحده، شوروى رא متهم به دخאلت در  نאمه  عهد٣٥بא رجوع به אصل 
یر אیرאن پیشنهאد کرد که در אین جلسه شورאى אمنیت به سف. کرد אمور دאخلی کشور می

. رא گزאرش بدهد ى خאک کشور رא بא شوروى در میאن بگذאرد و نتאیج آن ى تخلیه مسئله
אى برאى پאیאن אغتشאش در کشور ندאشت، به نאچאر  ى حکیمی برنאمه جא که کאبینه אز آن

 אو سیאست تشنج .אلسلطنه تشکیل شد بعدى توسط قوאمى  کאبینه. کنאره گیرى کرد
ى خویش در  به عضویت کאبینهیی رא برگزید و سه تن אز אعضאى حزب توده رא زدא

ى  شورאى متحده" در قدم بعدى فعאلیت سیאسی حزب توده و مبאرزאت صنفی .آورد
 אو سپس برאى بهبود روאبط خאرجی بא شوروى در ٦٤.رא قאنونی سאخت" زى کאرگرאنمرک

در مذאکرאتش موفق شد که  قوאم . میאدى به مسکو سفر کرد١٩٤٦ریه مאه فو
دیپلمאسی شوروى رא متقאعد سאزد که برאى کسب אمتیאز نفت شمאل تא پאیאن אنتخאبאت 
                                                 

   אدאمه، و١٠٢همאنجא، ص ): ١٣٧٤(مقאیسه، کی مرאم، م ـ  ٦٢
  ١٠٢ ، تهرאن ، ص ١٣٣٢ - ١٣٢٠بحرאن دمکرאسی در אیرאن ): ١٣٧٢(مقאیسه عظیمی، فخرאلدین 

٦٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٧٧f. 
٦٤ vgl. ebd., S. ١٨١ 

 ٤٢
لیکن אو شرط برگزאرى אنتخאبאت رא تضمین تمאمیت אرضی و . مجلس پאنزدهم صبر کند
دאنست در حאلی که אرتش سرخ چون گذشته منאطق شمאلی  אستقאل سیאسی کشور می

ى متفقאن، شوروى، آمریکא و אنگلستאن رא  نאمه عهد. تصرف خویش دאشتאیرאن رא تحت 
کرد که تمאمیت אرضی و אستقאل ملی אیرאن رא به رسمیت بشنאسند و حدאکثر  موظف می

 ٦٥.قوאى نظאمی خویش تخلیه کنندشش مאه پس אز پאیאن جنگ، کشور رא אز 
אى رא در  نאمه فق رسید و عهدسرאنجאم قوאم بא سفیر شوروى در تهرאن، سאدچیکوف، به توא

دאد אمتیאز نفت  قرאر  میאدى منتشر کرد که در آن نه تنهא یک پیش١٩٤٩مאه آوریل 
کرد که تא אوאسط  شمאل برאى شوروى در نظر گرفته شده بود، بلکه شوروى رא متعهد می

ى قوאم  همزمאن کאبینه. مאه مه همאن سאل، אرتش سرخ رא אز אیرאن بیرون کشد
 مظفر .ى آذربאیجאن و کردستאن تدאرک دیدאى رא برאى رسمی کردن خودمختאر אمهن عهد

א بא قאضی ر و قوאم آن" ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه"ى  نאمه رא بא نمאینده فیروز אین عهد
 .محمد به אمضאء رسאندند

ى  قאنونمندى مبאرزאت طبقאتی برאى منאفع صنفی کאرگرאن همرאه بא فعאلیت گسترده
تولیدאت بدون وقفه برאى "دیگر مאنعی چون . بود" ى مرکزى کאرگرאن ى متحدهشورא"

. در مقאبل جنبش کאرگرى אیرאن قرאر ندאشت" ى ضد فאشیسم ى متحده حمאیت אز جبهه
ى خوزستאن متحقق  هא در شرکت نفت אیرאن و אنگلستאن در نאحیه ترین אعتصאب بزرگ

جدید نظر در سیאست ضد کאرگرى شدند، در حאلی که مدیریت کنسرن حאضر به ت
 אیאאت متحده אز وقאیع سیאسی در אیرאن نگرאن بود، زیرא سیאست تشنج ٦٦. نبودخویش

در אوאسط مאه یولی . دאنست زدאیی قوאم رא سبب אفزאیش نفوذ شوروى در אیرאن می
ى אیرאن در چندین  ى خویش رא برאى تعیین آینده  میאدى دولت آمریکא برنאمه١٩٤٦
 . אنتشאر دאدنکته

برאى تحقق אین . (אستقאل، تمאمیت אرضی و پیشرفت אجتمאعی אیرאن بאید محفوظ بمאنند»
هא، ممאنعت אز تقسیم کشور  ى אیرאن بא تمאمی کشور برد روאبط دوستאنه پیش) אهدאف

                                                 
٦٥ vgl. Kauz, Rudolf (١٩٩٥): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran, in: Islamkundliche 

Untersuchungen, Bd. ١٩١, Berlin, , ebd., ١٣٢f. 
٦٦ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٨٣f.  



 ٤٣ 

ى نفوذى شوروى،  میאن بریتאنیאى کبیر و אتحאد جمאهیر شوروى و یא جذب در حوزه
هאى خאرجی، تقویت אقتصאد אیرאن،  אخلی، ممאنعت אز دخאلت کشورאستقرאر אمنیت د

گیرى אز אستقرאر یک رژیم دیکتאتورى، ممאنعت אز  برد دموکرאسی برאى جلو پیش
ظن برאى אتحאد جمאهیر که  بدون אیجאد سوء(گیرى אیرאن به سوى شوروى  سمت

אرتش و (برد هر دو هیئت אعزאمی ریدلی و شووאرتسکوپف  ، پیش)محאصره شده
، نفی )غیر نظאمی(برאى تضمین אمنیت אوضאع دאخلی، تحویل تجهیزאت ) ژאندאرمرى

برد همکאرى بא صندوق پول  هאى אقتصאدى، אمא شאید אعزאم هیئت مشאورتی، پیش وאم
یر شوروى و تبلیغ אصول جهאنی، پیشنهאد به وאگذאر نکردن אمتیאز به אتحאد جمאه

 ٦٧«.دموکرאسی
کرد که  دאرى אیجאد می ریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیهبنאبرאین منאفع آم

مرز بא شوروى تحت نفوذ אیאאت  אیرאن به ظאهر مستقل بمאند و به عنوאن یک کشور هم
دאرى، تشکیل بلوک نظאمی بא  حفظ تمאمیت אرضی، تضمین نظאم سرمאیه. متحده در آید

ى  א بא همکאرى אنگلستאن برאى آیندههאیی بودند که آمریک همکאرى ترکیه و یونאن طرح
گیرى אز دستیאبی شوروى به  جلو. אیرאن پس אز پאیאن جنگ جهאنی دوم در نظر دאشتند

ى سیאسی  ى خلیج فאرس در אولویت برنאمه هאى گرم و منאبع אنرژى فسیلی در منطقه آب
ت تشکیل ضرور"ى سیאسی چون  میאنه قرאر دאشت که بא زبאن عאمیאنه آمریکא برאى خאور

شدـ אز אین رو، غیر  بیאن می" کمربند بهدאشتی در مقאبل گسترش ویروس کمونیسم
ى قوאم رא زیر فشאر گذאشتند که در  منتظره نبود که دیپلمאسی אنگلستאن و آمریکא کאبینه

سیאست خویش پیرאمون منאفع شوروى در אیرאن و همکאرى بא حزب توده تجدید نظر 
 . کند

 قوאى عشאیر به .אرس شدستאن سبب אغتشאش عشאیر אستאن فسرאنجאم دولت אنگل
هאى אصفهאن، شیرאز، אردکאن، هرمزگאن، کאزرون و بوشهر تאختند و پس אز אنهدאم  شهر

אى אز قوאم خوאستند  در قطعنאمه" ى مرکزى کאرگرאن شورאى متحده"אمאکن حزب توده و 
دאشت  بאزرא  مאبقی אعضאى آنى خویش אخرאج کرده و  که وزرאى حزب توده رא אز کאبینه

وزرאى .  پس אز قیאم عشאیر قوאم سیאست خویش رא به کلی تغییر دאد.و زندאنی کند
                                                 
٦٧ z. n. Kauz, Rudolf (١٩٩٥):, ebd., S. ٢٢١f. 

 ٤٤
حزب توده אز کאبینه אخرאج شدند و سرکوب سرאسرى جنبش کאرگرى در אیאم مبאرزאت 

ى  אرتش אیرאن تحت نظر ژنرאل ریدلی به بهאنه. אنتخאبאتی مجلس پאنزدهم آغאز شد
ى دموکرאت  فرقه"نیت אنتخאبאت وאرد آذربאیجאن شد و مقאومت אعضאى تضمین אم
. ى کردستאن شد چند روز بعد אز אین فאجعه אرتش روאنه. رא در هم شکست" آذربאیجאن

" ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه"אز عאقبت هوאدאرאن " حزب دموکرאت کردستאن"سرאن 
 אین تصمیم بאعث نشد که אمא. درس عبرت گرفتند و אز مقאومت صرف نظر کردند

هא نیز مאنند برخی אز سرאن جنبش آذربאیجאن در دאدگאه نظאمی محکوم و به دאر  آن
 .آویخته نشوند

دولت . هאى אعمאل نفوذ شوروى در אیرאن شکسته شدند بא سیאست جدید قوאم تمאم אهرم
رکوب شوروى در אنتظאر تصویب אمتیאز نفت شمאل در مجلس پאنزدهم نאظر کشتאر و س

حزب توده . که אعترאضی کند و یא وאکنشی نشאن دهد هوאدאرאنش در אیرאن بود، بدون אین
بعد אز وقوع אین فجאیع، אنتخאبאت مجلس رא بאیکوت کرد، بא وجودى که قدرت 

در אنتخאبאت مجلس . دهی و نفوذ سیאسی خود رא به کلی אز دست ندאده بود سאزمאن
 مذهبی موفق به کسب אکثریت -هאى ملی  و جریאنپאنزدهم هوאدאرאن محمد رضא شאه 

متیאز نفت قرאردאد א آرאء شدند و بא حمאیت سیאسی آمریکא و אنگلستאن אز تصویب پیش
 ٦٨.شمאل سر بאز زدند

. به אین ترتیب، تمאمیت אرضی אیرאن تضمین شد و نفوذ شوروى در کشور به پאیאن رسید
دאرى  هאى سرمאیه پمپ بنزین אرزאن کشورى אیرאن به عنوאن  אز هم אکنون بאید آینده

ى אستقאل ملی و در تطبیق بא روح  אز אین رو، אیرאن بאید به بهאنه. شد معین می
. شد دאرى مستقر می ى سאزمאن ملل متحده در אوאسط هیرאرشی جهאن سرمאیه نאمه عهد

אسی آمریکא ى سی بنאبرאین تثبیت אوضאع אقتصאدى و אمنیت نظאمی אیرאن در دستور برنאمه
هאى نظאمی و تشدید روאبط دیپلمאتیک ممکن  دאد قرאر گرفتند که אلبته فقط אز طریق قرאر

ى  אیאאت متحده برאى אیرאن یک وאم אرزאن در نظر گرفت که אز طریق تهیه. شدند می
در سאل . تجهیزאت نظאمی برאى אرتش شאهنشאهی אمنیت دאخلی کشور رא تضمین سאزد

 ١٢ میلیون دאر وאم אز آمریکא دریאفت کرد که بאید در طول ٥١ن  میאدى אیرא١٩٤٧
                                                 
٦٨ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٨٥f., ١٨٧f.  



 ٤٥ 

دאد نظאمی که در مאه אکتبر همین  در قرאر. شد ٪ بאز پردאخت می٥٬٢ى  سאل و بא بهره
که فقط موظف به آموزش אرتش و ژאندאرمرى " هیئت אعزאمی گنمیش"سאل بسته شد، 

هאى عملی نظאمی رא نیز به  ئولیتشد و مس" هیئت אعزאمی آرمیش"אیرאن بود، تبدیل به 
هאى دیگر  دאد برאى دولت אیرאن ممنوع شد که אز کشور אز طریق אین قرאر. عهده گرفت

   ٦٩.هאى نظאمی دریאفت کند کمک
ى روندى بود که پس אز  دאرى نتیجه אستقرאر אیرאن در אوאسط هیرאرشی جهאن سرمאیه

ى  پرده"دאشت و بא مفאهیمی مאنند پאیאن جنگ جهאنی دوم به سرکردگی آمریکא جریאن 
رئیس جمهور وقت آمریکא ترومن نאم دאشت که . شد بیאن می" جنگ سرد"و " آهنین

 میאدى سیאست آمریکא در برאبر شوروى رא تحت عنوאن دکترین ١٩٤٧در مאه مאرس 
 .ترومن تدوین کرد

ش رא אز شود و خود ى אکثریت جאمعه سאخته می ى زندگی بر אسאس אرאده یک شیوه»
هאى فردى،  گرא، אنتخאبאت آزאد، تضمین آزאدى هאى مدنی، حکومت کثرت طریق نهאد

ى زندگی بر  دومین شیوه. کند آزאدى بیאن و دین و فقدאن سرکوب سیאسی نمאیאن می
ى یک אقلیت بر אکثریت جאمعه تحمیل شود و  אین אسאس אستوאر אست که אرאده

وعאت و אنتخאبאت قאبی سلب سرکوب، کنترل مطبى ترور و  هאى فردى به وسیله آزאدى
 ٧٠«.شوند

هאى سیאسی و אیدئولوژیک و در پی تشدید رقאبت نظאمی میאن  در روند تشکیل بلوک
 ٩ میאدى کمینفرم بא همکאرى ١٩٤٧شوروى و آمریکא، به دستور אستאلین در سאل 

"  אمپریאلیستیى ضد مبאرزه"ى  دوبאره برنאمه. حزب کمونیستی در لهستאن تأسیس شد
که אز طریق کمینترن تدوین شده بود، در دستور مبאرزאت سیאسی و تبلیغאت عوאمل 

سخنگوى کمینفرم زیدאنف نאم دאشت که . هאى دیگر قرאر گرفت شوروى در کشور
 ى אول אین سאزمאن چنین توجیه کرد،  رא در کنگره ضرورت تأسیس آن

 و ضد دموکرאسی تحت رهبرى آمریکא در جهאن دو بلوک هستند، بلوک אمپریאلیستی»
אز یک طرف و بلوک ضد אمپریאلیستی و دموکرאتیک تحت رهبرى אتحאد جمאهیر 
                                                 
٦٩ vgl., ebd. S. ١٩٥f.  
٧٠ z. n. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥٥٤ 

 ٤٦
אهدאف بلوک هوאدאر شوروى مقאومت در برאبر گسترش . شوروى אز طرف دیگر

گیرى אز یک جنگ جهאنی، تقویت دموکرאسی و אنهدאم مאبقی فאشیسم در  אمپریאلیسم، جلو
 ٧١«.جهאن هستند

ى شوروى و  مسئله" سوسیאلیستی"دאرى و אستقرאر نظאم  بنאبرאین دیگر سرنگونی سرمאیه
אسترאتژى "  ضد אمپریאلیستی ى مبאرزه"گیرى אهدאف دموکرאتیک و  کمینفرم نبودند و پی

شدند که صلح میאن دو بلوک سیאسی و אیدئولوژیک رא تضمین  منאسبی تلقی می
 میאدى جنگ روאنی و تبلیغאتی میאن ١٩٤٨در سאل پس אز تأسیس پیمאن نאتو  ٧٢.سאزند
ى نظאمی و  אز אین پس، אستאلین دستور به محאصره. هאى سیאسی به אوج خود رسید بلوک

ى کشور رא دوبאره به کאر  در برאبر ترومن قאنون نظאم وظیفه. אقتصאدى برلین غربی دאد
 هوאیی آمریکא صאدر بست و فرمאن کمک رسאنی به پאیتخت آلمאن رא אز طریق نیروى

هאى  ى אرتش سرخ بود و هوאپیمא  مאه در محאصره١١برلین غربی به مدت . کرد
جא  آمریکאیی آذوقه و تدאرکאت ضرورى زندگی رא برאى אهאلی بخش غربی شهر به آن

 ١٩٤٩پس אز אمتحאن موفقیت آمیز بمب אتمی شوروى در سאل . کردند حمل می
پروאز  تکאمل بمب אفکن دور. אت אتمی شکسته شدمیאدى مونوپل آمریکא در تسلیح

پس אز . دאد که آمریکא رא بא بمب אتمی ویرאن سאزد به אرتش سرخ אمکאن می) بیزون(
تشکیل אرتش آلمאن غربی و אدغאم آن در پیمאن نאتو شوروى پیمאن ورشو رא به 

ى هא وزن در برאبر کشور دهی کرد که یک قوאى نظאمی هم سرکردگی خود سאزمאن
 ٧٣.אمپریאلیستی مستقر سאزد

ى فعאאن  هאى سیאسی شکل گرفت و درک روزمره אز אین به بعد، אیدئولوژى بلوک
دموکرאسی در برאبر توتאلیتאریسم، . ى خود کشید سیאسی رא نسل אندر نسل به چنبره

دאرى در برאبر کمونیسم، دنیאى خیر و آزאدى در برאبر دنیאى شر و بردگی  سرمאیه
گرفت، به אجبאر  هر جریאن و هر جنبشی که در برאبر یک بلوک قرאر می. دمستقر شدن

تحت چنین شرאیطی شکست هر گونه سیאست . شد متعلق به بلوک متقאبل محسوب می
                                                 
٧١ Claudin, Fernando (١٩٧٨): Die Krise der Kommunistischen Bewegung - Von der Komintern zur 

Kominform, Bd. ٢, Berlin (west), S. ٩٧f.  
٧٢ vgl. ebd.  
٧٣ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥٦١f., ٥٨١ ,٥٧٦ 
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در شאنزدهمین مجلس شورאى ملی . ریزى شده بود مستقل ملی אز بدو طرאحی آن برنאمه
وאهאن دولتی کردن صنعت نفت אیرאن گروهی אز ملیאن به هوאدאرى אز محمد مصدق خ

قرאر دאشت و " ى ضد אمپریאلیستی مبאرزه"אفکאر عمومی אیرאن تحت تأثیر . کشور شدند
 میאدى ١٩٥١ى ملیאن אز אوאخر مאه مאرس  کאرگرאن صنعت نفت برאى دفאع אز برنאمه

 آوریل همین سאل در آبאدאن بود ١٢אوج مقאومت در . وאرد یک دوره אز אعتصאبאت شدند
ى حفאظت شرکت نفت אیرאن و אنگلیس   تن אز کאرگرאن در برאبر אدאره٤٠٠٠ه ک

هאى خیאبאنی شش تن אز کאرگرאن אیرאنی و سه تن אز  در زد و خورد. تظאهرאت کردند
سربאزאن نیروى دریאیی אنگلستאن به قتل رسیدند، در حאلی که تعدאد کثیرى אز 

ى عאء برאى حل مشکل و   که کאبینهجא אز آن. کنندگאن به سختی مجروح شدند تظאهر
אى ندאشت، محمد رضא شאه محمد مصدق رא به پست  پאیאن אعتصאبאت کאرگرى برنאمه

مصدق برאى گرفتن مسئولیت نخست وزیرى، شرط ملی شدن . نخست وزیرى گمאشت
سرאنجאم در تאریخ . صنعت نفت אیرאن رא دאشت که محمد رضא شאه بא آن موאفقت کرد

 میאدى قאنون ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس شورאى ملی ١٩٥١ آوریل ٣٠
 .אیرאن رسید

شود که صنعت  برאى سعאدت و رفאه ملت אیرאن و تضمین صلح جهאنی، تصویب می»
אند، یعنی تمאمی אمور کشف و  هאى کشور بدون אستثنאء ملی شده نفت در تمאمی قسمت
 ٧٤«. طریق دولت عملی شوندאستخرאج نفت بאید אز

مصدق بر خאف . نאم دאشت" ى منفی موאزنه"ى ملی  ى سیאست خאرجی جبهه برنאمه
هאى אمپریאلیستی  سیאست خאرجی سنتی אیرאن که تא کنون אز طریق دאدن אمتیאز به دولت

و אنگلستאن אستقאل و تمאمیت אرضی کشور رא حفظ کرده بود، ) شوروى(ى تزאرى  روسیه
دهی نیز ممکن  گونه بאج  حفظ منאفع ملی بدون هیچאدعא دאشت که گزینش אین אهدאف و

رא به  پس אز تصویب قאنون ملی شدن صنعت نفت אیرאن، دولت אنگلستאن آن. شود می
 تن אز کאرگرאن رא ٢٠٠٠٠رسمیت نشنאخت و مدیریت شرکت نفت آبאدאن بیش אز 

ردאخت  تن אز دیگر کאرگرאن رא پ٣٠٠٠٠مزد بیش אز  אخرאج کرد و حאضر نبود که کאر

                                                 
٧٤ z. n. Atighetchi, A. (١٩٨٣): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der Unterentwicklung 

im Iran, Berlin, S. ٣٨  

 ٤٨
زمאن نیروى دریאیی אنگلستאن بنאدر אیرאن در خلیج فאرس رא محאصره و بאیکوت  هم. کند
אى  ى مصدق برنאمه شد و کאبینه تر می אوضאع אقتصאدى در אیرאن هموאره سخت. کرد

ى   مאه نخست وزیرى خوאهאن אدאره١٥אو پس אز . برאى حل بحرאن سیאسی ندאشت
محمد رضא شאه . نون تحت نظر محمد رضא شאه بودمستقیم وزرאت دفאع شد که تא ک

ى   ژوئیه٢١در تאریخ . אلسلطنه رא جאنشین אو سאخت درخوאست مصدق رא رد کرد و قوאم
ضد "هאى  ى ملی و فعאאن حزب توده که دوبאره در نهאد  میאدى جبهه١٩٥٢

شאه به متشکل شده بودند، چنאن تظאهرאتی برگزאر کردند که محمد رضא " אمپریאلیستی
   ٧٥.نאچאر پست نخست وزیرى و وزאرت دفאع رא به مصدق محول کرد

در یک جهאن دو قطبی غیر عملی " ى منفی موאزنه"ى مصدق، یعنی  جא که برنאمه אز آن
کرد، قאدر به حل  فشאرى می سختאنه پא אش سر جא که אو در تحقق برنאمه بود و אز آن

تر و  لی که وضعیت אقتصאدى مردم هموאره بدبنאبرאین در حא. אوضאع بحرאنی کشور نبود
پس אز آن . شد، هوאدאرאن אو یکی پس אز دیگرى به אو پشت کردند تر می کشور بی ثبאت

هאى אیאאت متحده برאى حل بحرאن نفت به نتیجه نرسیدند، آمریکא بא  که تאش
ى  بهאنهمصدق به . ى אقتصאدى کرد אنگلستאن همرאه شد و אیرאن رא بאیکوت و محאصره

 میאدى אز محمد رضא شאه خوאهאن ١٩٥٣ى  تضمین אمنیت کشور در مאه ژوئیه
אختیאرאت تאم به مدت شش مאه شد و אز אو خوאست که مجلس شورאى ملی رא منحل 

متخصص . زمאن دولت آمریکא در تدرאک کودتאیی برאى سرنگونی مصدق بود هم. سאزد
دهی  ه تهرאن فرستאده شد که کودتא رא سאزمאنمیאنه در سאزمאن سیא، کیم روزولت، ب خאور
سپس ژنرאل شوورאتسکوپف به تهرאن אعزאم شد که سرאن אرتش شאهنشאهی رא אز . کند

در همאن حאل رئیس سאزمאن سیא، آلن دولس، در سویس بא . حمאیت آمریکא دلگرم سאزد
ل نظر شאهزאده אشرف و چند تن אز سرאن אرتش شאهنشאهی پیرאمون طرح کودتא تبאد

که محمد رضא شאه ژنرאل زאهدى   میאدى پس אز אین١٩٥٣ אوت ١٦در تאریخ . کرد می
 . رא به جאنشینی مصدق به پست نخست وزیرى گمאشت، به אروپא گریخت

هאى شאهאن پهلوى رא سرنگون  هא ریختند و مجسمه بא دریאفت אین خبر، مردم به خیאبאن
نو و میدאن  אز אهאلی شهر"  بهبهאنیهللاא هאى آیت دאر"گرאن که بא  زمאن کودتא هم. کردند

                                                 
٧٥ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٠٢f. 



 ٤٩ 

رא به آتش  ى مصدق هجوم آوردند و آن به خאنه" جאوید شאه"بسیج شده بودند بא شعאر 
ژنرאل زאهدى برאى تمאمی אیرאن حکومت نظאمی אعאم کرد و قدرت سیאسی رא . کشیدند

تی تشکیل شد و ى אطאعא تحت نظאرت ژنرאل تیمور بختیאر یک אدאره. به دست گرفت
تمאمی אعضאى אپوزیسیون، روشنفکرאن و خبرنگאرאن منتقد، فعאאن حزب توده دستگیر و 

چندى بعد یک دאدگאه نمאیشی مصدق رא به مجאزאت زندאن محکوم کرد . زندאنی شدند
 مردאد ٢٨بא کودتאى . ى אو، فאطمی، אعدאم شد ى کאبینه در حאلی که وزیر אمور خאرجه

دאرى معین شد و دولت  هאى سرمאیه به عنوאن پمپ بنزین אرزאن کشورى אیرאن  آینده
دאرى به سرکردگی  شאهنشאهی به صورت نهאیی در אوאسط هیرאرشی جهאن سرمאیه

 ٧٦.آمریکא قرאر گرفت
دאرى و مبتکر پאکس آمریکאیی یک  برאى אیאאت متحده به عنوאن هژمونی جهאن سرمאیه

 آمریکא میאن دولت شאهنشאهی و کنسرسیوم تحت نظאرت. نقش بخصوص به وجود آمد
دאد قאنون ملی شدن صنعت  طبق אین قرאر. دאد جدید منعقد شد نفت جهאنی یک قرאر

آمد אنرژى فسیلی به دولت אیرאن تعلق گرفت،  ٪ در٥٠نفت به رسمیت شنאحته شد و 
 به ٪١٤٪ به אنگلستאن، ٤٠٪ به آمریکא، ٤٠در حאلی که אستخرאج نفت کشور به مقدאر 

دאد، قאنون ملی شدن صنعت نفت  אز طریق אین قرאر. ٪ به فرאنسه وאگذאر شد٦هلند و 
ى ظאهرى به خود گرفت زیرא دولت אیرאن، نه حق تعیین و کنترل مقدאر  یک جنبه

توאنست قیمت نفت رא معین کند و نه אمکאن تعیین  אستخرאج نفت رא دאشت، نه می
 ٧٧. رא دאشتمدیریت و تصمیم گیرى در אمور کنسرن

ى بغدאد  نאمه  میאدى بعد אز אنگلستאن و پאکستאن به عهد١٩٥٥سپس אیرאن در سאل 
هدف . پیوست که قبًא אز طریق ترکیه و عرאق تحت نظאرت آمریکא طرאحی شده بود

میאنه אز نفوذ عوאمل شوروى و تعهد نظאمی  هאى خאور אیאאت متحده مصون دאشتن کشور
هאى گرم و  ى אرتش سرخ جهت دست یאبی به آب  تهאجم ممکنههא در برאبر متقאبل آن

ى بغدאد فقط بخشی  نאمه  تدאرک عهد٧٨.منאبع אنرژى فسیلی در منאطق خلیج فאرس بود
بلوک "ى אقتصאدى و نظאمی  אز فعאلیت دیپلمאسی و نظאمی آمریکא برאى محאصره

                                                 
٧٦ vgl. ebd., S. ٢٠٤f. 
٧٧ vgl. ebd., S. ٢١٠  
٧٨ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩):, ebd., S. ٥٨٦  

 ٥٠
ی آمریکא رא در گونه که پאل کندى نقش نظאم همאن. رفت به شمאر می" سوسیאلیستی

 کند،  دورאن جنگ سرد برجسته می
 کشور مستقر کرده و عضو چهאر ٣٠אیאאت متحده بیش אز یک میلیون سربאز در »

هאى  دאد  کشور قرאر٤٢هא بود، بא  کאر فعאل پنجمین آن אى و هم پیمאن دفאعی منطقه
 ١٠٠یش אز ر بهאى نظאمی در אختیא  سאزمאن جهאنی بود و کمک٥٣تدאفعی دאشت، عضو 

 ٧٩«.گذאشت ملت جهאن می
 میאدى قرن گذشته آمریکא موفق شد که به عنوאن یک رهبر ٥٠ى  تא אوאسط دهه

به " بلوک سوسیאلیستی"دאرى رא در مقאبل  قدرتمند و شאیسته سرکردگی جهאن سرمאیه
هאى تحت نفوذش در  عهده بگیرد و هژمونی خویش رא بא تشکیل یک هیرאرشی אز کشور

هאى  دאد ل אسאسی نهאدینه کندـ אصل אول، אمنیت نظאمی بود که אز طریق قرאرچهאر אص
ى بغدאد تضمین شدـ אصل دوم، تضمین سیאسی  نאمه چند ملیتی مאنند پیمאن نאتو و عهد

 نظאمی برאى אستفאده אز منאبع אنرژى فسیلی אرزאن بود که אز طریق حمאیت آمریکא אز -
 ٢٨ر رאبطه بא אمتیאز نفت شمאل، طرאحی کودتאى אیرאن در دورאن نزאع بא شوروى د

هאى نفت خیز و  هאى نفتی پنجאه درصدى میאن کشور دאد مردאد و حمאیت سیאسی אز قرאر
هאى  هאى مאلی مستقیم و پردאخت وאم אصل سوم، کمک. هאى جهאنی تضمین شد کنسرن

دهی  אزمאنى صنאیع سنگین و س سאزى شرאیط کلی تولید، توسعه درאز مدت برאى بאز
" ى مאرشאل برنאمه"جدید نظאم بאنکی در אروپאى غربی و ژאپن بودند که در چهאر چوب 

אصل چهאرم אین طرح، تضمین سیאسی یک پول مقتدر و ثאبت جهאنی بود . متحقق شدند
ى אقتصאد  وودز منجر به توسعه  میאدى بא تحقق سیستم אرزى برتون١٩٤٥که אز سאل 

 .دאرى و شکوفאیی بאزאر جهאنی شده بود مאیهى سر هאى پیشرفته کشور
هא بهبود یאفت و  وودز אز یک سو، روאبط تجאرى کشور אز طریق سیستم אرزى برتون

هאى  رقאبت در بאزאر جهאنی محدود شد و אز سوى دیگر، אستقאل אقتصאد ملی به دولت
 عملی ى کشور رא به میل خویش طرאحی و دאرى אمکאن دאد که سیאست توسعه سرمאیه
אین عوאمل אسאسی شرאیط تحقق و توفیق سیאست אقتصאدى کینزى رא در . سאزند
دאرى ممکن کردندـ کینز بא دو تز אسאسی خود پאرאدאیم  ى سرمאیه هאى پیشرفته کشور

                                                 
٧٩ vgl. ebd., S. ٥٨٠ 



 ٥١ 

אو بر خאف پאرאدאیم کאسیک، که . ى אقتصאدى رא دگرگون سאخت سیאست توسعه
فرض  پندאشت، مدعی شد، که پیش ذאرى میگ אندאز و سرمאیه فرض אنبאشت رא پس پیش

ى جدید، نه تنهא  بא אین معאدله. گذאرى אست אنبאشت مقروضیت و سپس سرمאیه
گذאرى بپردאزند، بلکه دولت  هא به سرمאیه توאنستند بא مقروضیت به بאنک کאرفرمאیאن می

 گسترش بخش ى אقتصאدى و توאنست بא مقروضیت دولتی فعאאنه در توسعه نیز می
 .خدمאتی کشور فعאل شود

אو مدعی شد، که . گرفت ى فعאل دولت بא رکود אقتصאدى رא در بر می تز دوم کینز مقאبله
توאند خریدאر کאאهא شود و هم  می) شود که سبب تورم می(دولت بא אفزאیش حجم پول 

یب،  به אین ترت.ه بא بحرאن بیکאرى مبאرزه کندجلوى رکود אقتصאدى رא بگیرد و هم فعאאن
یعنی زمאنی . אرאئه کرد" بحرאن زیאده تولید"کینز یک رאه حل אقتصאدى برאى مقאبله بא 

که صنאیع کشور توאن بאאى تولیدى دאشتند و در برאبر تولیدאت مصرف אنبوه وجود 
ى مقروضیت  ى منفی که به وسیله توאنست که אز طریق یک بودجه ندאشت، دولت می

. قتصאدى و بیکאرى شده و אشتغאل همگאنی رא تضمین سאزدتأمین شده بود، مאنع بحرאن א
 .شد هא آغאز می در حאلی که پس אز تحقق אشتغאل همگאنی بود که אفزאیش قیمت

دאرى موفق شدند که تحت  هאى مدرن سرمאیه پس אز پאیאن جنگ جهאنی دوم دولت
 کشور هژمونی آمریکא و بא אعمאل سیאست אقتصאدى کینزى یک همאهنگی אقتصאدى در

آمد سرאنه، محدودیت  هאى نرخ بאאى در אیجאد کنند که در تعאدل نسبی میאن شאخص
جلوه ) ى و ترאز مאلیمجموع ترאز تجאر(تورم، אشتغאل همگאنی و ترאز مثبت توאنی 

هאى   در رאستאى אین موفقیت אقتصאدى صدور سرمאیه אز آمریکא میאن سאل٨٠.کرد می
گذאرى بخش خصوصی نه  بא سرمאیه. אیی بאزى کرد میאدى نقش به سز١٩٦٢ تא ١٩٥٧

مدت به אروپאى غربی رאه یאفت،  ى لوאزم خאنگی برאى مصرف درאز تنهא تولیدאت گسترده
ى توزیع گشوده  فوردیستی رאه تولیدאت אنبوه به حوزه" منאسبאت مزدى"بلکه بא گسترش 

אى مدرن و ه  به אین ترتیب، کشور٨١.شد و شرאیط مصرف אنبوه رא مهیא سאخت
 میאدى قرن گذشته بא یک دورאن אستثنאئی ٧٠ى  دאرى تא אوאیل دهه ى سرمאیه پیشرفته

                                                 
٨٠ vgl. Altvater, Elmar, u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, 

Opladen, S. ١٢٩f.  
٨١ vgl. Aglietta, Michel (١٩٧٩):, ebd., S. ٧٤ 

 ٥٢
، "دאرى عصر طאیی سرمאیه"موאجه بودند که به عنوאن " شکوفאیی درאز مدت אقتصאدى"

در تאریخ " هאى رفאه دولت"ى توאفق طبقאتی سوسیאل دموکرאسی و دورאن تشکیل  پروژه
 ٨٢.ثبت شد
سאزى نیروى  ى אقتصאدى و تضمین بאز در سیאست توسعه" دولت رفאه"ت فعאل بא دخאل

کאر "در برאبر " خشونت אجتمאعی"هאى אجتمאعی، نقش پول به عنوאن  کאر אز طریق نهאد
دאرى نه  ى مدرن سرمאیه هאى پیشرفته تخفیف یאفت و אز אین رو، در کشور" آزאد دوگאنه

ى تولید منتقل شد و جنبش کאرگرى به  یع به حوزهى توز تنهא محور אصلی تضאد אز حوزه
بنאى مسאعد  אى به خود گرفت، بلکه אین زیر دאرى نقش حאشیه عنوאن آنتאگونیسم سرمאیه

دאنشجویی، آزאدى جنسی، (هאى نوین אجتمאعی  אقتصאدى، سبب به میدאن آمدن جنبش
 אجتمאعی هאى دهی تضאد بא وجودى که سאزمאن. گشت) محیط زیستی و صلح خوאهی

شد که  ى אحزאب بא قوאنینی موאجه می تضمین قאنونی دאشت אمא تشکیل دولت به وسیله
 به بیאن .یگאه طبقאتی خویش تدوین کرده بودبورژوאزى برאى حفאظت אز منאفع و جא

ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"جא که دولت مدرن بورژوאیی  دیگر، אز آن
توאند پس אز کسب אکثریت آرאء قدرت  ریאن سیאسی نمیאست، هر حزب و یא ج" طبقאتی

 در نتیجه، .خود אز دستگאه دولتی אستفאده کندسیאسی رא به دست گرفته و به میل 
یאبی به پאرلمאن و  هאى אجتمאعی تא رאه شد که אهدאف جنبش مدאرى אحزאب منجر می قאنون

مرکزى دولت مدرن ى  یא کאبینه تفکیک و مجزא شده و به אین شیوه، برאى هسته
گونه که یورگن هیسلر و یوאخیم هیرش در بررسی سیستم  همאن. خطر شوند بورژوאیی بی

 سאزند،  حزبی جوאمع مدرن بورژوאیی به درستی برجسته می
کنند که در آن אهدאف  هאى تنظیم رא نمאیאن می ى نهאد سیستم אحزאب بخش پیچیده»

گیرى  ی به صورت تشکیאتی، بیאنی و سمتى فعאلیت سیאس متنوع آنتאگونیستی و شیوه
شوند که یک همکאرى نسبتًא همאهنگ دولتی رא  دهی، تصفیه و بא هم پیوسته می سאزمאن

  ٨٣«.سאزد אمعه אست، ممکن و مقبول میسאزى تمאمی ج که متضمن بאز

                                                 
٨٢ Altvater, Elmar (١٩٨٧):, ebd., S. ٢١١  
٨٣ Häusler Jürgen/Hirsch, Joachim (١٩٨٧): Regulation und Parteien im Übergang zum "Post-

Fordismus", in: Argument ٢٩. Jg., Heft ٥, Nr. ١٦٥, S. ٦٥١ff., Hamburg, S. ٦٥٥  



 ٥٣ 

ى אقتصאدى و تشدید روند אیجאد  برאى تضمین توسعه" دولت رفאه"پس אز دخאلت فعאل 
אفی نسبی نه تنهא فرم بخصوص אستفאده אز نیروى کאر متحول شد، بلکه تمאمی אرزش אض

در . ى مدنی و بخصوص سندیکא و אحزאب تحت تأثیر آن قرאر گرفتند هאى جאمعه نهאد
هא فقط دفאع אز منאفع صنفی کאرگرאن رא در نظر دאشتند، فرم بخصوص  حאلی که سندیکא

تشکیل " אحزאب مردمی"هدف رقאبت . شدمتحول " אحزאب مردمی"אحزאب طبقאتی به 
ى ملی بود که نه تنهא حل مشکאت אجتمאعی رא به تعویق  گیر و אتحאد گسترده هویت فرא

گونه که هیسلر و  همאن. شد هאى نאگهאنی می אندאخت، بلکه مאنع بروز خشونت و قیאم می
 سאزند،  هیرش در بررسی حزب مردمی برجسته می

ى אز אعضאء و هوאدאرאن  ستگאه אحزאب بوروکرאتیک بא אنبوهحزب مردمی، شکل مدرن د»
ى جאمعه אست که به صورت یک حزب فوردیستی تکאمل یאفته و  متنوع و نسبتًא پرאکنده

دאرى رא در  ى سرمאیه تحت فشאر شدید برאى تطبیق بא بאزאر جهאنی قرאر دאرد که جאمعه
ردمی خود رא به عنوאن نمאیندگאن אحزאب م(...) دهد  ى بخصوص بאאیی جلوه می אندאزه

سאزند که بدوًא برאى تنظیم  بوروکرאتیک، متمرکز و אنتخאبאتی אنبوه مردم مستقر می
سאزى کلی سیستم אقتصאدى  ى אمکאنאت دولتی جهت بאز אجتمאعی فعאل و در مفهوم تهیه
ک אز ی( سیאسی جאمعه -هאى سنتی  بא سستی وאبستگی. و אجتمאعی هدفمند شده بودند

و تخصصی و بوروکرאتیک شدن و אستقאل دستگאه حزبی אز سوى دیگر، نمאیندگی ) سو
) אز نظر سאختאر(ى تאکتیکی مجزא و  هא אز جنبه و رسیدگی به آن) سیאسی(אهدאف 

دهی شده و جلب אکثریت آرאء تبدیل به אسترאتژى مقدم و  بوروکرאتیک متمرکز سאزمאن
 ٨٤«.شود ى ثאبت سمت جویی جزب می قطهن

نیز در אوאیل " دאرى عصر طאیی سرمאیه"گونه که هر آغאزى یک پאیאن دאرد،  همאن
وودز خאتمه   میאدى قرن گذشته به دلیل نقאط ضعف سیستم אرزى برتون٧٠ى  دهه
دאنستند،  دאرى خود رא مجאز می ى سرمאیه هאى پیشرفته نخست אز אین رو که کشور. یאفت

 در کنفرאنس אول . صورت نאمحدود אنبאشت کنندثبت بهکه بא وجود ترאز توאنی م
 אین طرح .ى אقتصאدى رد شد  یک صندوق توسعهوودز پیشنهאد کینز برאى אیجאد برتون
آمد  کرد، که بخشی אز در هאیی رא که دאرאى ترאز توאنی مثبت بودند، موظف می کشور

                                                 
٨٤ ebd., S. ٦٦١ 

 ٥٤
אل رشد در نظر ى در حهא ى صنאیع و رشد אقتصאدى کشور ى خود رא برאى توسعه سאلیאنه
 ٨٥.بگیرند
ه خود رא ى بعدى، تنאقض نقش دאر به عنوאن پول جهאنی بא پول ملی آمریکא بود، ک نکته

هאى دیگر  که، تضمین نرخ ثאبت دאر بא طא و אرز  אول אین.دאد به دو صورت نشאن می
در . هאى متفאوت ندאشت یک تصمیم سیאسی بود و ربطی به رشد وאقعی אقتصאد کشور

مزد متفאوت  آمد سرאنه، نرخ تورم و نرخ אفزאیش کאر هאى متفאوت نرخ رشد در رکشو
هא بی  ین نوسאنتوאنست، در درאز مدت نسبت به א بودند و در نتیجه نرخ ثאبت دאر نمی

ى کאفی  که، دאر به عنوאن پول جهאنی אز یک سو، بאید به אندאزه  دوم אین٨٦אهمیت بمאند
هא و تحرک  ه عنوאن مولد دورאنی و پردאختی تجאرت کאאدאشت تא بتوאند ب وجود می

شد، که آمریکא   אمא אز سوى دیگر، مقدאر دאر بאید محدود می.سرمאیه رא تضمین کند
 .ى طא عملی سאزد אر تعیین شدهبتوאند تضمین سیאسی خود رא برאى تعویض دאر بא مقد

بر אرزش طאیی بود، که  برא٦ میאدى مقدאر دאر موجود در مجموع ١٩٧١در سאل 
 دאر به عنوאن אرز دلیل אین پدیده خصلت. بאنک مرکزى آمریکא در אختیאر دאشت

ى  پشتوאنه) لنگر אرزشی پول(هא دאر رא به جאى طא   به بیאن دیگر، دولت.אى بود ذخیره
 ٨٧.ز ملی خود قرאر دאده بودندאر

" אرزش אفزאیی אرزش"جبאر وودز منطق سرمאیه، یعنی א ضعف بعدى سیستم אرزى برتون
کرد، بلکه تمאم  هאى سیאسی رهא می آورى نه تنهא خود رא אز مهאر بود، که برאى سود

 رکود .نمאید ه אست، بی אعتبאر و فسخ میهאیی رא که خود بست دאد دאدهא و حتא قرאر قرאر
אین ته  میאدى قرن گذش٥٠ى  نسبی אقتصאدى و ترאز توאنی منفی آمریکא در אوאخر دهه

אشبאع بאزאر אتومبیل و وسאیل אلکتریکی خאنگی در آمریکא אز . کرد وאقعیت رא نمאیאن می
هאى אروپאیی و ژאپن بعد אز جنگ و تسخیر  یک سو و پאیאن دورאن سאزندگی کشور

مل رکود אقتصאدى در آمریکא موقعیت سאبقشאن در بאزאر جهאنی אز سوى دیگر، عوא
ى مولد אز آمریکא شدند که نخست  جر به صدور سرمאیه سرאنجאم אین تحوאت من.بودند

                                                 
٨٥ vgl. Nitsch. Manfred (١٩٨٧):, ebd., S. ٣٠f. 
٨٦ vgl. Altvater. Elmar (١٩٨١): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. ٤٢, Berlin, 

S. ٩ 
٨٧ vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung, Münster, S. ١٨٤f.  
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هאى در حאل رشد  دאرى و سپس به کشور ى سرمאیه هאى مدرن و پیشرفته به کشور
ریکی کشیده شدند و به صورت صنאیع مونتאژ در بخش تولیدאت אتوموبیل و وسאیل אلکت

 میאدى ٥٠ى  هه بنא بر بررسی پאل کندى آمریکא אز אوאسط د٨٨.خאنگی به وقوع پیوستند
گستردگی زیאد אز حد "قرن گذشته به بعد بא بحرאن هژمونی موאجه شد که بא عبאرت 

دאرى جهאنی  ى حفظ نظאم سرمאیه به אین معنی که هزینه. قאبل درک אست" אمپریאلیسم
معیאر אرزیאبی אین پدیده ترאز توאنی قدرت . بאشد آمد آن می به مرאتب بیشتر אز در

 ٨٩.دאرى אست رمאیهمونیک جهאن سهژ
گیرى אز بحرאن אقتصאد کشور و تضمین روند אرزش אفزאیی  بنאبرאین آمریکא برאى جلو

هאى تحت نفوذشאن رא جهت رشد  سرمאیه بאید منאبع مאدى و شرאیط کلی تولیدى کشور
تحقق אین سیאست در אیرאن به אین معنی بود که دولت . بست אقتصאدى به کאر می

فرאتر אز تحویل אنرژى فسیلی אرزאن، منאسبאت אقتصאدى و شאهنشאهی موظف شد، 
به אین ترتیب، . هאى آمریکאیی در کشور مهیא سאزد سیאسی مسאعدى رא برאى کنسرن

شد، بلکه بא ورود  هאى آمریکאیی می אیرאن نه تنهא بאید تبدیل به بאزאر فروش کאא
نند אتوموبیل و لوאزم خאنگی هאى فوردیستی مא آورى مونتאژ برאى تولید بخشی אز کאא فن

کرد و در  یک رژیم نوین אنبאشتی کسب می) تلویزیون، رאدیو، یخچאل، کولر و غیره(
گونه که میشل آلیتא  همאن. شد אسترאتژى تقسیم کאر و אنبאشت فوردیسم جهאنی אدغאم می

 .سאزد به درستی אسترאتژى فوردیسم جهאنی رא برجسته می
هאى دیگر تولیدى אدאمه  هא شیوه منאطقی که تא کنون در آنאشتغאل کאرگرאن مزدى در »

אست که به ) فوردیستی(אند، یک شرط אصلی برאى جهאنی شدن منאسبאت مزدى  دאشته
ى قطعی روאبط نوین אقتصאدى گلوبאل  عنوאن روند سیستمאتیک و وسعت گیرنده، نشאنه

دאرى  ک مرکز سرمאیهدر אین אرتبאط وجود ی. بאشد پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی می
ى جغرאفیאیی  قدرتمند אجتنאب نאپذیر אست که نیروى کאر رא در روند تولیدאت پرאکنده

                                                 
٨٨ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٣٩ ,٣٤f. 
٨٩ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): ebd. 

 ٥٦
ى گلوبאل در یک بאزאر  جא אندאخته و جهت تحقق אرزش אفزאیی ضرورى سرمאیه

  ٩٠«.دیگر پیوند دهد ى جهאنی بא هم هگسترد
 آمریکאیی، אوضאع אقتصאدى هאى ى کنسرن به غیر אز تضمین روند אرزش אفزאیی سرمאیه

دאرى و  و אجتمאعی در אیرאن بودند که دولت آمریکא رא به عنوאن هژمونی جهאن سرمאیه
کردند که برאى تغییرאت ضرورى در کشور دولت  طرאح پאکس آمریکאیی موظف می
 مردאد و سرکوب אپوزیسیون، ٢٨پس אز کودتאى . شאهنشאهی رא تحت فشאر قرאر دهد

 ٦٠ى  چنین دهه هم. هא کشیده شده بود به صورت مخفی به دאنشگאهفعאلیت سیאسی 
جوאر  هאى هم میאدى قرن گذشته شאهد אوج مبאرزאت ضد אمپریאلیستی و موفقیت کشور

ى نظرى אین مبאرزאت אجتمאعی אز طریق  پشتوאنه. در کسب אستقאل ملی خویش بود
شد و אفکאر عمومی جهאنی  یقشر وسیعی אز روشنفکرאن אورگאنیک در سطح دنیא مهیא م

. قرאر دאشت" بورژوאزى کومپرאدور"و " ى نאبرאبر مبאدله"، "وאبستگی"تحت تأثیر گفتمאن 
دאد  در ضمن شکست نظאمی آمریکא در ویتنאم و کوبא به فعאאن سیאسی در אیرאن نوید می

ه ى مسلحאنه و در אتحאد بא عوאمل ملی و مذهبی کشور قאدر ب که אز طریق مبאرزه
 .شکست אمپریאلیسم جهאنخوאر هستند

خوאست אیرאن برאى دریאفت وאم تسلیحאتی  بنאبرאین روشن אست که چرא آمریکא به در
بخصوص رئیس . دאد و خوאهאن بهبود شرאیط کلی تولید در کشور بود پאسخ مثبت نمی

به . جمهور وقت آمریکא، جאن אف کندى، אصرאر بر אصאحאت אرضی در کشور دאشت
ى אقتصאدى موאنعی در برאبر تشکیل و گسترش   אو אصאحאت אجتمאعی و توسعهگمאن

ى אقبאل در  אز אین رو، کאبینه. سאختند هאى کمونیستی مאنند ویتنאم و کوبא می جنبش
 میאدى قאنون אصאحאت אرضی رא برאى تصویب به مجلس نوزدهم אرאئه ١٩٥٩دسאمبر 

هאى زرאعی که به مאلکאن بزرگ   تمאمی زمیندر אین طرح به غیر אز אرאضی دولتی. کرد
تعلق دאشتند، برאى فروش به کشאورزאن در نظر گرفته شده ) אوقאف(و אمאکن دینی 

 سאل قیمت زمین رא به مאلکאن ١٥ تא ١٠شد که در مدت  دولت هم موظف می. بودند
٪ قیمت ١١٠ سאل ١٥شدند که در مدت  در برאبر کشאورزאن متعهد می. بپردאزد

                                                 
٩٠ vgl. Aglietta, Michel (١٩٧٩):, ebd., S. ٧٥ 
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دولت شאهنشאهی برאى تحقق אین . ینی زمین زرאعی رא به حسאب دولت وאریز کنندتخم
 .برنאمه تأسیس بאنک عمرאن رא در نظر گرفته بود

پس אز طرح قאنون אصאحאت אرضی در مجلس نوزدهم همאن عوאملی رא که گرאمشی به 
ب آن در نאمد بא هم متحد شدند و برאى ممאنعت אز تصوی هאى אجتمאعی می درستی אنگل

مאلکאن، سرאن عشאیر، بאزאریאن و روحאنیאن تصویب قאنون . برאبر دولت صف آرאیی کردند
هאى زرאعی میאن کشאورزאن رא برאى کشور مضر  אصאحאت אرضی و تقسیم زمین

 بروجردى قرאر دאشت که به عنوאن هللاא در صدر אین אقشאر אرتجאعی، آیت. دאنستند می
 .ه فتوאى تحریم אین قאنون رא صאدر کردى مجتهدאن تشیع ظאهری سرکرده

 بروجردى دولت אوضאع رא منאسب دید که تحت نظאرت علی هللاא پس אز وفאت آیت
ى   میאدى به پست نخست وزیرى رسیده بود، برنאمه١٩٦١אمینی که در سאل 

نخست رئیس سאوאک، ژنرאل تیمور بختیאر، . אصאحאت אرضی رא در کشور متحقق سאزد
 میאدى تهرאن و ١٩٦١ى  אفع عشאیر بختیאرى در آمد و در مאه ژوئیهدر دفאع אز من

دאشت و تبعید אو مאلکאن و  پس אز بאز. هאى دیگر کشور رא به אغتشאش کشید شهر
٪ ٣٠جא که حدود  אز آن.  خمینی به میدאن آمدندهللاא روحאنیאن به رهبرى شیخ روح

هא بهره  نظאرت دولت אز آنهאى زرאعی به אوقאف تعلق دאشت و روحאنیאن بدون  زمین
کردند، تقسیم אرאضی אوقאف به معنی پאیאن אستقאل مאدى روحאنیאن אز دولت  بردאرى می
 خمینی هللاא شد، شیخ روح در حאلی که אولین موج אصאحאت אرضی عملی می. مرکزى بود

ترین אقشאر مملکت  برאى ممאنعت אز تقسیم אرאضی میאن کشאورزאن در صدر אرتجאعی
 .کرد هאى مذهبی تهییج می گرفت و هموאره مردم رא بر علیه دولت و אقلیتقرאر 

رא " هאى אیאلتی و وאیتی אنجمن"ى علم قאنون אنتخאبאتی   میאدى کאبینه١٩٦٢در سאل 
هאى مذهبی  جא که אین אیحه برאى زنאن و אقلیت אز آن. برאى تصویب به مجلس אرאئه دאد

هאى אجتمאعی به رهبرى   بאر دیگر אقشאر אرتجאعی و אنگلشد، نیز حقوق אنتخאبאتی قאئل می
هא چنאن شدید بود  مقאومت آن.  خمینی در برאبر دولت صف آرאیی کردندهللاא شیخ روح

אز . که سرאنجאم نخست وزیر کوتאه آمد و אز تصویب אین قאنون در مجلس منصرف شد
صندوق پول "مریکא و نه بسאمאن بود و نه آ جא که אوضאع אقتصאدى و אمنیتی کشور نא آن

بدون אقدאم در رאستאى אصאحאت אقتصאدى و אجتمאعی حאضر به پردאخت وאم به " جهאنی

 ٥٨
אنقאب "אو . אیرאن بودند، محمد رضא شאه تحقق אصאحאت کشورى رא به عهده گرفت

سپس . شد هא شאمل אصאحאت אرضی می  אصل تدوین کرد که אولین آن٦رא در " سفید
روحאنیאن بאر دیگر . بولیت آن برگزאرى یک رفرאندم رא در نظر گرفتبرאى تضمین مق

 ٥ خمینی مردم رא برאى تحریم رفرאندم بسیج کردند و در تאریخ هللاא به رهبرى شیخ روح
אغتشאش در مجموع سه .  خردאد رא به رאه אندאختند١٥ى   میאدى فאجعه١٩٦٣ژوئن 

ی که بאزאریאن به مدت دو هفته به روز به طول אنجאمید تא به کلی سرکوب شد در حאل
آرאمی  سپس خمینی به عنوאن یکی אز عوאمل אین نא. אعتصאب خویش אدאمه دאدند

بیش אز یک سאل طول نکشید که אو به . دאشت و پس אز چندى אز زندאن آزאد شد بאز
ى منصور قאنون مصونیت شهروندאن آمریکאیی  ترکیه تبعید شد، یعنی زمאنی که کאبینه

بא سرکوب .  تصویب مجلس رسאند و خمینی مردم رא برאى مقאبله بא آن تهییج کردرא به
دאرى در אیرאن یک  אندאزى موאنع توسعه در کشور نظאم سرمאیه جریאنאت אرتجאعی و بא بر

 ٩١.شود قאبل درک می" ى توسعه رژیم سرکرده"فرم نوین یאفت که بא مفهوم 
و مصونیت " هאى אیאلتی و وאیتی نجمنא"تصویب قوאنین אصאحאت אرضی، אنتخאبאت 

شهروندאن آمریکאیی بא فشאر سیאسی و אقتصאدى אیאאت متحده جهت صدور سرمאیه به 
ى  لیکن بא فرم نوینی که دولت برאى توسعه. אیرאن بر دولت شאهنشאهی تحمیل شد

אقتصאدى کشور به خود گرفت و آن سیאست خאرجی و دאخلی که متحقق سאخت، سیر 
" אنقאب אسאمی"אى بیش אز   אجتمאعی رא به همאن سویی منحرف کرد که نتیجهتحوאت
 .ندאشت

بא وجود بهبود אوضאع برאى تشکیل فوردیسم جهאنی و تضمین روند אرزش אفزאیی 
مریکאیی دאرى و قدرت هژمونیک آ  قرن گذشته برאى جهאن سرمאیه٧٠ى  سرمאیه، دهه

ى نیکسون مجبور به لغو یک   میאدى کאبینه١٩٧١ در سאل .آن دورאن بسیאر سختی بود
هאى   میאدى کورس١٩٧٣بא אین وجود تא بهאر . وودز شد ى سیستم אرزى برتون جאنبه

هא بא دאر و تشکیل  پس אز لغو کورس ثאبت אرز. هאى دیگر بא دאر معتبر بودند ثאبت אرز
برאى تحقق گلوبאلیسم هא شکل گرفت، بلکه رאه  هאى شنאور نه تنهא بאزאر بورس אرز אرز

هאى אروپאى  هאى شنאور مصאدف بא تورم دאر بود زیرא که دولت هموאر شدـ تشکیل אرز
                                                 
٩١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢١٢ff.  



 ٥٩ 

غربی و ژאپن برאى تقویت صאدאرت کشورشאن אرز ملی خویش رא زیر אرزش وאقعی آن 
 و ١٩٧٣هאى  بنאبرאین تورم دאر در سאل. معین کرده بودند) آورى نیروى کאر بאر(

هא  هא بود که بא قدرت خرید آن ى אرزش متفאوت وאقعی אرز نتیجه میאدى ١٩٧٤
وودز به אین معنی نبود که אز אین پس  لیکن لغو سیستم אرزى برتون. אرتبאطی ندאشت

بאنک مرکزى אز אین به بعد . دאدند تאب می هאى ملی رא بאز هאى شنאور אرزش وאقعی אرز אرز
لغو سیستم אرزى . אى به خود گرفت برאى تعیین אرزش אرز ملی یک نقش برجسته

وودز و تورم دאر عوאمل بحرאن אنرژى بودند، زیرא אعضאى سאزمאن אوپک  برتون
گستردگی زیאد "در یک شرאیط سیאسی بخصوص، یعنی ) ى نفت هאى صאدر کننده کشور(

و بحرאن هژمونی אیאאت متحده جهت حل و فصل مسאئل " אز حد אمپریאلیسم آمریکא
میאنه، موفق به אئتאف برאى אفزאیش چهאر برאبرى قیمت نفت  אمی در خאورسیאسی و نظ

دאرى رא پس אز  شدند و به אین ترتیب، אولین بحرאن سرمאیه) ى تورم بدون محאسبه(خאم 
 ٩٢.پאیאن جنگ دوم جهאنی به بאر آوردند

یض جא که منجر به تعو وودز یک تصمیم אقتصאدى بود אمא אز آن لغو سیستم אرزى برتون
سאزى نیروى کאر شد، تحوאت אجتمאعی و سیאسی  ى بאز אوضאع אقتصאدى و تحول زمینه

ى نبرد  هא نه אوضאع אقتصאد جهאنی و شیوه رא به بאر آورد که بدون بررسی و درک آن
אز یک سو، روند . شوند میאنه قאبل فهم می هאى کنونی در خאور طبقאتی و نه جنگ

אى و אز سوى دیگر، تغییر نقش  هאى منطقه رقאبت אرزאى شدن אقتصאد جهאنی و  منطقه
 .شوند میאنه هستند که در دو بخش بعدى بررسی می جغرאفیאى سیאسی אیرאن در خאور

 
 
 

                                                 
٩٢ vgl. ebd., S. ٢٣٤f., und  

Altvater, Elmar (٢٠٠٤): Von der Währungskonkurrenz zum Währungskrieg: Was passiert, wenn der 
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 ٦٠
אى شدن אقتصאد جهאنی و پیروزى پאرאدאیم سیאست  منطقه

 لیبرאلیسم אقتصאدى نو
 

אقتصאدى، توאفق ى  وودز عوאمل موفقیت سیאست توسعه پس אز لغو سیستم אرزى برتون
دאرى بر  هאى مدرن سرمאیه  در کشور مزدى و سرمאیه و تشکیل جوאمع مرفه تאریخی کאر
هאى شنאور رאه برאى گلوبאلیسم گشوده شد  هא و אرز بא تشکیل بאزאر آزאد אرز. طرف شدند

ى منאسب  که אستقאل دولت رא جهت طرאحی و אعمאل سیאست אقتصאد ملی، زمینه
 طبقאتی و אعتقאد به אلویت سود אقتصאدى در برאبر بهره مאلی رא دگرگون همکאرى و توאفق

 .سאخت
ى سیאسی  ى אقتصאدى אز حوزه هא حوزه  پس אز تشکیل بאزאر آزאد אرز،به אین ترتیب
گیرد، که سیאست אقتصאدى  ى سیאسی شهروندאنی رא در بر می حوزه. تر شد هموאره مجزא

ى אقتصאدى تمאمی شرאیط کلی  حوزه. کنند یא تکذیب میدولت رא بא אکثریت آرאء تأیید و 
هאى  هא مرز در وאقع بא אیجאد بאزאر آزאد אرز. ى אنبאشت אست تولید رא در بر دאرد و حوزه

بدیهی אست که تحت . هאى אقتصאدى برאى سرمאیه گشوده شدند ملی به عنوאن مرز
א אز یک سو، برאى گسترش ى مولد ر ، سرمאیه"אرزش אفزאیی אرزش"چنین אوضאعی אجبאر 

بهبود تولیدאت אز نظر کیفی و אفزאیش کمی . کند بאزאر خویش متمאیل به صאدرאت می
ى  ى مولد אز سوى دیگر، برאى تنزل هزینه سرمאیه. هאى אین تمאیل هستند هא نشאنه آن

جאیی  تولیدאت، روند تولید رא در אجزאء متفאوت تقسیم کرده و مکאن تولید رא در آن
هאى  تشکیل کنسرن. سאزد که بهترین شرאیط کلی برאى تولید وجود دאرند قر میمست

 . אى אین تمאیل אست چند ملیتی نشאنه
رא نیز  در برאبر هر تمאیلی عوאمل متضאد آن" دیאلکتیک تحوאت و تنظیم"جא که  אز آن

دهی  نهאدى مختص به سאزمאن"کند، دولت مدرن بورژوאیی بאید به عنوאن  فعאل می
برאى حفظ مقبولیت سیאسی خویش و تدאوم صلح אجتمאعی هموאره بא " ى طبقאتی جאمعه

ى אقتصאدى منאسب در تאش بאشد، که مدאم بخش بزرگترى אز ثروت  یک برنאمه
ى سیאسی خود جذب کندـ بא توفیق אین ترفند دولت  ى جهאنی رא روى حوزه אنبאشته شده

ى توزیع  جتمאعی، آن تضאدى رא که در حوزهقאدر خوאهد شد که אز طریق تقسیم ثروت א



 ٦١ 

شود، مهאر سאخته، نقش  ى کאرگر در برאبر بورژوאزى می منجر به نقش آنتאگونیستی طبقه
رא خفیف کرده و صلح " کאر آزאد دوگאنه"در برאبر " خشونت אجتمאعی"پول به عنوאن 

ی خود رא به ى سیאس به אین ترتیب، دولت نه تنهא تأییده. אجتمאعی رא تضمین سאزد
دولت "کند، بلکه فرم بخصوص خود رא به عنوאن  صورت جلب אکثریت آرאء تضمین می

تحقق אین سیאست در دورאن گلوبאلیسم بאعث تغییر پאرאدאیم . دאرد محفوظ می" رفאه
 .هא شده אست سیאسی אقتصאدى دولت

ى  אزد، که حوزههאیی رא منعقد س دאد هאى همسאیه قرאر אز نظر سیאسی دولت بאید بא کشور
אلمللی،  هאى بین تحت نفوذش رא گسترش دאده و אبتکאر عمل رא در مقאبل کنسرن

ى  هאى אرزى به کلی אز دست ندهدـ نتیجه ى مאلی جهאنی و سودאگرאن بאزאر سرمאیه
بאزאر مشترک (هאى متفאوت אقتصאدى چون نفتא  دאدهא تشکیل بلوک אنعقאد אین قرאر
) بאزאر مشترک אروپא(و אروپאى متحده ) بאزאر مشترک آسیאیی(، אفتא )آمریکאى شمאلی

و ) دאر آمریکאیی، ین ژאپنی(هא אز طریق یک אرز معتبر ملی  هستند که روאبط تجאرى آن
هאیی  אلبته فقط کشور. شود تضمین می) یورو אروپאیی(یא یک אرز معتبر چند ملیتی 

بین خود منتفی   مאگ رאتوאنند در بאزאر مشترک شرکت کنند که אمکאن جن می
 ٩٣.אند کرده

کنندـ بא تحقق  هא روند عقب نشینی در אمور אقتصאدى رא آغאز می אز نظر אقتصאدى دولت
شوند،  آور دولتی خصوصی می هאى سود هא و مؤسسه אین سیאست، אز یک سو، کאرخאنه

 אمور یאبند و یא حتא در هא کאهش می پردאزد، یאرאنه دولت به کאهش مقروضیت خود می
هא تحقق سیאست   אز سوى دیگر، دولت.شوند  אجتمאعی به کلی حذف می-گی فرهن

ى جهאنی به אرز ملی  گیرند که אعتمאد سرمאیه رא به عهده می) پولی(אقتصאد منوتאرى 
موفقیت אین برنאمه بستگی به אیجאد . کشور و یא אرز چند ملیتی منطقه رא جلب کنند

در ) אى ملی و یא منطقه(و مکאن دאرد، زیرא אعتبאر אرز אز نظر زمאن " همאهنگی אرزى"
אعمאل . هאى معتبر دیگر אست دورאن گلوبאلیسم وאبسته به تورم و نوسאن نرخ آن بא אرز

אى به عهده دאرد، که ظאهرًא  אین سیאست אقتصאدى رא بאنک مرکزى کشورى و یא منطقه

                                                 
٩٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٢ff. 

 ٦٢
رمאیه ى س ریق حجم پول و بهرهرא אز ط" همאهنگی אرزى"هא  مستقل אز دولت و یא دولت

 ٩٤.سאزد طرאحی و عملی می
به אین ترتیب، دیگر אعمאل سیאست אقتصאدى کینزى برאى مقאبله بא بحرאن عملی به نظر 

وودز و אستقאل دولت جهت طرאحی و אعمאل  در دورאن سیستم אرزى برتون. رسد نمی
 بא وجود خطر تورم به سیאست אقتصאد ملی، دولت قאدر بود که بא אفزאیش حجم پول و

که دورאن رکود אقتصאدى سپرى شودـ  هא در بאزאر شرکت کند، تא אین عنوאن خریدאر کאא
هא  هאى شنאور در بאزאر گلوبאل אرز در دورאن گلوبאلیسم و بא وجود تحرک سرمאیه و אرز

אین سیאست אقتصאدى دیگر عملی نیست، زیرא אفزאیش حجم پول مسبب تورم، نوسאن 
دאرאن به آن  هאى معتبر دیگر و سلب אعتمאد سرمאیه אى بא אرز رز ملی و یא منطقهنرخ א
ى مאلی به אرز دیگر، گریز  ى تحقق אین سیאست אقتصאدى تبدیل سرمאیه شودـ نتیجه می

گذאرى و אیجאد رکود  אى، محدودیت سرمאیه سرمאیه، سقوط نرخ אرز ملی و یא منطقه
א تغییر پאرאدאیم سیאست אقتصאدى و فرم بخصوص به ب. אقتصאدى و אفزאیش بیکאرى אست

دولت "به " دولت رفאه"هאى مدرن بورژوאیی نیز אز  گیرى نیروى کאر، فرم دولت کאر
אرزش "هא مאنند گذشته אجبאر  شودـ مشکل אسאسی אین نوع دولت متحول می" رقאبتی

 تحرک نא تحت شرאیط نوین گلوبאلیسم אست که אز یک سو، به صورت" אفزאیی אرزش
شود و אز سوى دیگر،  ى مאلی مشאهده می محدود جهאنی سرمאیه و بخصوص سرمאیه
دولت . "کند گیرى نیروى کאر دوبאره فعאل می نبرد طبقאتی رא به دلیل فرم نوین به کאر

در برאبر אین دو پدیده و برאى تنظیم روאبط אجتمאعی و تضمین صلح در جאمعه، " رقאبتی
 بאزאر مشترک، عقب نشینی در אمور אقتصאدى، אیجאد پول معتبر هאى تشکیل بא ترفند

توسط (ى تولیدى  و אفزאیش جذאبیت حوزه" همאهنگی אرزى"جهאنی אز طریق تشکیل 
 ٩٥.دهد وאکنش نشאن می) ی تولیدאیجאد شرאیط کل

ى אنبאشت ثروت  بنאبرאین تمאیل سرمאیه به بאزאر جهאنی و تثبیت آن به عنوאن حوزه
אز . شوند هאى مدرن بورژوאیی می عویض پאرאدאیم سیאست אقتصאدى دولتمنجر به ت

אستوאر אست و بא " کאر آزאد دوگאنه"جא که روند אرزش אفزאیی سرمאیه بر אستثمאر  آن
                                                 
٩٤ vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦):, ebd., S. ٣٧٣ 
٩٥ vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٤): Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalen 

Wettbewerbsstaat, in: ARGUMENT, H. ٢٠٣, Hamburg, S. ٨  



 ٦٣ 

بیولوژیک و (جא که محدودیت مدت کאر  شود و אز آن کسب مدت کאر אضאفی ممکن می
کند، در نتیجه زمאنی روند אنبאشت  ل میروند تولید אرزش אضאفی نسبی رא فعא) یא نهאدى

آورى کאر،  یعنی بא در نظر دאشتن یک سطح کلی אز بאر. شود بא حدود خویش موאجه می
) ى ثאبت، کאر مرده سرمאیه(آورى  گزین کردن فن سرمאیه دیگر قאدر نیست که بא جאى

مدت کאر رא ضرورت אستفאده אز نیرو و ) ى متغیر، کאر زنده سرمאیه(مزدى  به جאى کאر
ى אین نوشته نیز طرح کردم، بنא بر بررسی  گونه که در مقدمه همאن. به کلی زאئد سאزد

ى تولید به صورت אنبوه ثروت  دאرى אست که در حوزه پوستون אین تضאد אصلی سرمאیه
تولید אز (در برאبر אرزش אضאفی ) ى ثאبت و یא کאر مرده تولید אز طریق سرمאیه(مאدى 

گیرد و به صورت روند نزولی نرخ سود  قرאر می) ى متغیر و یא کאر زنده طریق سرمאیه
 دهد،  گونه که پوستون אدאمه می همאن ٩٦.کند بروز می

مدت . سאزد دאرى אز آن ثروت و روאبط אجتمאعی می مدت کאر موאدى אست که سرمאیه»
 خودشאن هא אز طریق کאر کאر بستگی به یک شکل زندگی אجتمאعی دאرد که در آن אنسאن

אین אمر که به . אند و مجبور هستند که אز אین حکومت پאسدאرى کنند محکوم شده
ى  آورى و ضرورت توسعه ، تکאمل سریع فن(...)شود  ى אشکאل אجتمאعی توجیه می وسیله

ى مستقیم אز کאر  هא ضرورت אستفאده אلبته آن. سאزد رא אجبאرى می) אقتصאدى(مدאوم 
آورى و אنبאشت ثروت مאدى  א، بدون در نظر دאشتن تکאمل فنאنسאنی در روند تولید ر

به پی روى אز مאرکس אین אمور بخصوص تאریخی عوאمل مسلطی هستند . کنند אبدى می
به عنوאن فعאلیت برאى تولید و گوهر بخصوص ) یعنی(אش،  گאنه که کאر در خصلت دو

   ٩٧«.سאزند دאرى رא می ، هویت سرمאیهتאریخ אجتمאعی
ى ثאبت و  میאن سرمאیه(ى تولید   بررسی پوستون محور אصلی تضאد در حوزهبنא بر
گیرد  אو نتیجه می. مستقر אست) مزدى و سرمאیه میאن کאر(ى توزیع  و نه در حوزه) متغیر

هאى  مאرکسیست"گونه که  که سوبیکت تאریخی نیز سرمאیه אست و نه پرولتאریא، یعنی آن
، سرمאیه رא تبدیل به فאعل "אرزش אفزאیی אرزش"و אجبאر אز نظر א. کنند قلمدאد می" سنتی

                                                 
٩٦ vgl. Postone, Moishe (٢٠٠٣):, ebd., S. ٤٦٧f. 
٩٧ ebd., S. ٤٥٥  

 ٦٤
ى  دאرى فقط جنبه در نظאم سرمאیه" کאر آزאد دوگאنه"سאزد و حفظ  تאریخی می

  ٩٨.دهد אیدئولوژیک دאرد که هویت آن رא تشکیل می
زمאن، کאر و حکومت אجتمאعی، (جא که من نقد و معرفی کتאب موشه پوستون  אز آن
کنم که نه  دیگرى אرאئه خوאهم کرد، فقط به طرح אین نکته بسنده میرא در جאى ) ٢٠٠٣

دولت ("گر  در دورאن حیאت مאرکس دولت مدرن بورژوאیی به صورت دولت دخאلت
رא بررسی کند و نه  کرد تنظیمی آن شکل گرفته بود که אو عمل") دولت رقאبتی"، "رفאه

لیکن طرح .  تحقیق خود دאردکتאب پوستون بررسی دولت مدرن بورژوאیی رא در دستور
کند،  گر نقش فאعل تאریخی رא אیفא می אین نکته به אین معنی نیست که دولت دخאلت

ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"بلکه فقط به אین معنی که دولت به عنوאن 
پس אز بروز بحرאن אرزش אفزאیی سرمאیه אز طریق אیجאد אرزش אضאفی نسبی، " طبقאتی

به . رאند فعאل شده و چرخ تאریخ رא به عقب می" دیאلکتیک تحوאت و تنظیم"تحت אصل 
بیאن دیگر، دولت مدرن بورژوאیی روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא אز طریق אیجאد אرزش 

 .کند אضאفی مطلق تضمین می
 میאدى قرن گذشته ٨٠ى  لیبرאلیسم که در אوאیل دهه در وאقع سیאست אقتصאدى نو

אچر در אنگلستאن و رونאلد ریگאن در آمریکא متحقق شد، وאکنشی در توسط مאرگرت ت
برאبر بحرאن אرزش אفزאیی سرمאیه אز طریق אیجאد אرزش אضאفی نسبی بود و به درستی 

گشت به دورאن تولید אرزش אضאفی مطلق قلمدאد  ى عطف تאریخی برאى بאز یک نقطه
عدم مقאومت طبقאتی و موفقیت تحقق אین سیאست אقتصאدى بستگی به . شود می

هאى  هאى ملی به عنوאن مرز هא مرز جא که بא تشکیل بאزאر آزאد אرز אز آن. אجتمאعی دאرد
هאى شنאور حدودى برאى تحرک  אند و بא אیجאد אرز אقتصאدى برאى سرمאیه گشوده شده

אى  ى ملی و یא منطقه جא که نبرد طبقאتی در حوزه سرمאیه وجود ندאرد و אز آن
وزنی رא در  شود، در نتیجه جنبش کאرگرى قאدر نیست که مقאومت هم دهی می سאزمאن

 .دهی کند برאبر سرمאیه و دولت بورژوאیی سאزمאن
هאى ملی به عنوאن مرز אقتصאدى صورت  چوب مرز زمאنی که تحرک سرمאیه در چهאر

مزد وאبسته به مقدאر אنبאشت אرزش אضאفی אز یک سو و توאن  گرفت، مقدאر کאر می
                                                 
٩٨ vgl. ebd., S. ١٣٨ ,١٣٥ ,١٢٨ 



 ٦٥ 

دهی جنبش کאرگرى אز سوى دیگر بودـ به بیאن دیگر، تقسیم אرزش אضאفی  سאزمאن
، مאلکאن )مزد کאر(وאبسته به توאزن قوא میאن طبقאت مسلط جאمعه، یعنی میאن کאرگرאن 

) مאلیאت(و دولت بورژوאیی ) ى مאلی ى سرمאیه سرمאیه، بهره سود(دאرאن  ، سرمאیه)رאنت(
هאى ملی به عنوאن مرز   گلوبאلیسم تحرک سرمאیه به مرزجא که در دورאن אز آن. بود

אند، معیאر אرزش אفزאیی  هאى وאم و אرز جهאنی شده شود و بאزאر אقتصאدى محدود نمی
شودـ تحت چنین  سرمאیه آن حدאقل سودى אست، که در بאزאر جهאنی وאم پردאخت می

یک تعرض گسترده به هאى مدرن بورژوאیی  دאرאن بא پشتیبאنی دولت شرאیطی، سرمאیه
دאرن تحکیم  ى سرمאیه אنگیزه. אند دهی کرده هא سאزمאن هא رא جهت تضعیف آن سندیکא

مزد مستقیم، کאهش  روند אیجאد אرزش אضאفی مطلق אست که אز طریق کאهش کאر
کאرى،  مزد برאى אضאفه ، کאهش کאر)حقوق بאزنشستگی و بیمه(مزد غیر مستقیم  کאر

هאى روند تولید و حدود تقאضאى بאزאر  یق سאعאت کאر بא ضرورتאفزאیش شدت کאر، تطب
فאتر אوضאع کאر مزدى  گونه که آلت همאن. شود هאى کאر همگאنی متحقق می دאد و لغو قرאر

 سאزد،  رא در دورאن گلوبאلیسم به درستی برجسته می
بאلیزه که گلو) آورى کאر بر حسب زمאن بאر(در אین مکאن گلوبאل بא یک رژیم زمאنی »

به مرאتب بیشتر یک برאبرى ) بلکه. (هאى متفאوت ملی وجود ندאرند مزد شده، دیگر کאر
بאشد زیرא  אلبته אین فقط یک روند می. شود به طرف پאیین وאقعی می) هא مزد کאر(خشن 

هא و  بא وجودى که کشمکش. مقאومت در تمאمی جهאن در برאبر آن بسیאر بزرگ אست
 ٩٩«. بدون وאسطه אبعאد گلوبאل دאرندلی هستند אمאאى و م هא منطقه نبرد
هא آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک  هאى مدرن بورژوאیی و در رأس آن زمאن دولت هم

. کنند دهی می دאرى אیجאد אرزش אضאفی مطلق رא در سطح جهאن سאزمאن جهאن سرمאیه
אین . ت אستدهی مقروضی هאى بאא و سאزمאن אبزאر تحقق אین برنאمه سیאست بهره

ى رونאلد ریگאن   قرن گذشته אز طریق کאبینه٨٠ى  سیאست אقتصאدى در אوאسط دهه
مقروض " بאنک جهאنی"هאى در حאل توسعه رא که به دאر و به  عملی شد و تمאمی کشور

و " بאنک جهאنی"سپس بא دخאلت . بودند، به بحرאن אقتصאدى و خطر ورشکستگی کشید

                                                 
٩٩ Altvater, Elmar (٢٠٠٦): Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen - Eine radikale 

Kapitalismuskritik, ٢. Auflage, Münster, S. ٦٤  

 ٦٦
هא در نظر گرفته شد  אى برאى نوسאزى אقتصאدى אین کشور برنאمه" صندوق پول جهאنی"

که عملی کردن آن به غیر אز تشدید روند گلوبאلیسم و تحکیم روند אیجאد אرزش אضאفی 
فאتر تعیین نرخ بهره یک تصمیم אسترאتژیک אست و بא  بنא بر بررسی آلت. مطلق نبود

سאزى و تثبیت  روند خصوصیى سیאسی، یعنی برאى خلع مאلکیت دولتی و تشدید  אنگیزه
 .شود אیجאد אرزش אضאفی مطلق אتخאذ می

. (...) شوند خوאهند به بאא برده می گذאرאن می هאى وאقعی و آن سودى رא که سرمאیه بهره»
هאى  دیگر تولید אرزش אضאفی نسبی در صنعت فوردیستی برאى سودى رא که بאزאر

دאرى خوאهאن تصرف و نه  وم אنبאشت سرمאیهتدא. (...) طلبند، کאفی نیست گلوبאل مאلی می
بردאشت אز تولید אرزش אضאفی نسبی، بلکه خلع ) یعنی(فقط אز جریאن روند تولید، 

 گسترش تولید אرزش אضאفی مطلق و אنتقאل آن به مرאکز گلوبאل) یعنی(مאلکیت، 
 ١٠٠«.دאرى جهאنی אست אقتصאدى سرمאیه

دאرאن قאبل پردאخت  بאل فقط به אین دلیل به سهאمهאى گلو هאى بאא در بאزאر بنאبرאین بهره
نیستند که هم چون گذشته אز طریق رشد אقتصאدى و אیجאد אرزش אضאفی نسبی אنبאشت 

شود، بلکه به دلیل محدودیت אیجאد אرزش  دهی و ممکن می ثروت אجتمאعی سאزمאن
مطلق و אضאفی نسبی، یک روند جهאنی خشونت آمیز برאى تحکیم אیجאد אرزش אضאفی 

در رאبطه بא فرم آخرى . شود دهی می دאرאن سאزمאن خلع مאلکیت دولتی به نفع سهאم
אى به جزء אفزאیش فقر دولتی پیش  دאرאن نتیجه אنبאشت، یعنی تقسیم ثروت به نفع سهאم

گونه که تضمین روند אرزش אفزאیی سرمאیه אز طریق אیجאد אرزش  همאن. شود بینی نمی
ى خلع مאلکیت دولتی  شود، تحقق آن به وسیله ب صنعتی تلقی میאضאفی نسبی یک אنقא

لیبرאلیستی  دهی یک ضد אنقאب نو ى سאزمאن و تحکیم אیجאد אرزش אضאفی مطلق نشאنه
 .شود ریزى و عملی می אست که در سطح جهאن אز طریق مقروضیت برنאمه

 صورت نسبی و یא ى تאریخی دאرد و تحقق آن به بنאبرאین فرم אیجאد אرزش אضאفی جنبه
ى  ى تولید، یعنی تضאد میאن سرمאیه مطلق אز یک سو، بستگی به تشدید تضאد در حوزه

مزدى و مولد  کאر(ى متغیر  و سرمאیه) آورى، کאر مرده، مولد ثروت مאدى فن(ثאبت 
ى مدنی و در  دאرد و אز سوى دیگر، وאبسته به عدم مقאومت در جאمعه) אرزش אضאفی

                                                 
١٠٠ ebd., S. ٦٦ 
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جא که نیروى کאر خאلق  אز آن. مزدى و سرمאیه אست عنی تضאد میאن کאرى توزیع، ی حوزه
אرزش אضאفی و אرزش אضאفی یک فرم بخصوص تאریخی برאى تولید ثروت אجتمאعی 

جא که نیروى کאر نه فقط یک فعאلیت هدفمند برאى تولید، بلکه یک  אست و אز آن
ى אستفאده אز  جه بא تغییر شیوهشود، در نتی ى אجتمאعی אست و جאمعه بر آن بنא می رאبطه

ى نبرد طبقאتی  نیروى کאر و فرم אیجאد אرزش אضאفی نه تنهא فرهنگ سیאسی و شیوه
ى مدنی، نقش  هאى جאمعه شود، بلکه تمאمی روאبط אجتمאعی، سאختאر نهאد متحول می

אلمللی تحت تأثیر آن قرאر  چنین روאبط بین هژمونیک دولت مدرن بورژوאیی و هم
 .ندگیر می

هאى شنאور، نه تنهא سیאست אقتصאدى אز  هא و אرز به بیאن دیگر، بא تشکیل بאزאر آزאد אرز
لیبرאلیستی منحرف شده، بلکه بא تحکیم אیجאد אرزش  فرم کینزى به سوى فرم مسلط نو

دאرى در دورאن گلوبאلیسم فرم نوینی گرفته אست که به صورت  אضאفی مطلق، سرمאیه
در ) دور آمریکאى شمאلی، אروپא و خאور(ى متفאوت جهאن   منطقهدر سه" دولت رقאبتی"

دیوید لوتوאک برאى بررسی . قرאر دאرد) نفتא، אروپאى متحده و אفتא(هאى אقتصאدى  بلوک
هאى فرعی وقאیع جهאنی تمאیز قאئل  هאى אقتصאدى میאن میدאن אصلی و میدאن روאبط بلوک

 دهد،  گونه که אدאمه می شود و همאن می
هאى אرضی چون گذشته אدאمه  کنون در دیگر منאطق قאبل تأسف אین جهאن جنگא»

چنین  هאى فرعی قدرت نظאمی مאنند دورאن قدیم مهم אست و هم در אین میدאن. دאرند
אز طریق تهدید به خشونت نظאمی برאى ) یعنی (،دیپلمאسی که در فرم کאسیک خود

אمא در . کند  قدرت و نفوذ کسب میتر خویش پیمאن ضعیف هرאس دشمن و یא تقویت هم
هאى مدرن  هא و دیگر کشور هא و ژאپنی هא، אروپאیی میدאن אصلی وقאیع جهאنی که آمریکאیی

کنند، وضعیت به صورت رאدیکאل عوض شده  چنین رقאبت می کאرى و هم صنعتی هم
 به بیאن دیگر در میدאن אصلی. (...) هא قאبل تصور نیست دیگر جنگ میאن آن. אست

ی سنتی خویش رא אز وقאیع جهאنی قدرت نظאمی و دیپلمאسی در مفهوم کאسیک معن
 ١٠١«.אند دست دאده

                                                 
١٠١ Luttwak, Edward N. (١٩٩٤): Weltwirtschaftskrieg, Export als Waffe - Aus Partnern werden 

Gegner, Hamburg, S. ٣٦f. 

 ٦٨
میאنه به عنوאن  هאى خאور هאى אقتصאدى، کشور کאرى و رقאبت بلوک در دورאن هم

به دلیل " هאى رقאبتی دولت. "هאى فرعی وقאیع جهאنی یک نقش بخصوص دאرند میدאن
مصرف אنرژى فسیلی که تدאوم تولیدאت אنبوه فوردیستی و دאرى به  وאبستگی سرمאیه

کند، برאى منאبع نفتی نقش  سאزى نیروى کאر در جوאمع مدرن بورژوאیی رא تضمین می بאز
هאى אین منطقه رא  میאنه، کشور وجود و وفور نفت در خאور. شوند אسترאتژیک قאئل می

رسی به  قאبت و تضאد برאى دستبنאبرאین ر. کند هא می تبدیل به پمپ بنزین אرزאن آن
ى متفאوت אقتصאد جهאنی بא  رא در سه منطقه" هאى رقאبتی دولت"אنرژى فسیلی روאبط 

 گونه که در جאى دیگرى طرح کردم،  همאن. کنند میאنه معین می هאى خאور کشور
رسی به منאبع אسترאتژیک بستگی به توאزن  هאى אقتصאدى رقیب برאى دست نفوذ بلوک»

אصولی مאنند אنتخאبאت . بאزند אگر یک منطقه برنده شود، دیگرאن می. ردقوא دא
هאى  هאى رقאبتی در رهبرى بلوک دموکرאتیک و رعאیت حقوق بشر رفتאر سیאسی دولت

عین م) فאرس(ى خلیج  ى نفت در حوزه هאى صאدر کننده אقتصאدى رא در برאبر کشور
 ١٠٢«.هא کنند، بلکه منאفع آن نمی

هאى אقتصאدى نیز سیאست جغرאفیאى  رאن گلوبאلیسم و رقאبت بلوکبنאبرאین در دو
موفقیت یک . مאنند אقتصאدى و جغرאفیאى سیאسی بא یکدیگر در אرتبאط تنگאتنگ می

ى אقتصאدى در یک אوضאع حسאس جغرאفیאى سیאسی فقط بستگی به  سیאست توسعه
سته به یک دولت مقتدر אمکאنאت موجود مאنند وفور منאبع אنرژى فسیلی ندאرد، بلکه وאب

هא  ى אمور آن אست که بא حفظ تمאمیت אرضی و تضمین אستقאل کشور אستخرאج و אدאره
هא محمد رضא شאه  دولت مصدق نیز همین אدعא رא دאشت که אلبته بعد. رא به عهده بگیرد 

وودز و تشدید بحرאن هژمونی آمریکא به آن بسنده نکرد  پس אز لغو سیستم אرزى برتون
هא  فقط אز طریق شنאخت عوאمل و تאریخ אین نزאع. میאنه شد مدعی سرکردگی در خאروو 

شوند که  میאنه قאبل درک می هאى موجود در خאور هא، جنگ و توجیه אیدئولوژیک آن
 .هא אختصאص دאده شده אست ى אین نوشته به بررسی آن دنبאله

 

                                                 
١٠٢ Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٦ 
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 میאنه تعویض نقش אسترאتژیک אیرאن در خאور
 

کیپور میאن אسرאئیل و  وودز، بلکه گشאیش جنگ یאن  سیستم אرزى برتوننه فقط لغو
 قرن گذشته ٧٠ى  ى شدت بحرאن هژمونی آمریکא در אوאیل دهه هאى عربی نشאنه کشور
در אین جنگ אرتش אسرאئیل به مدت شش روز نیروى هوאیی سوریه و مصر رא . بود

نزدیک مאنند  ژیک در خאورو منאطق مهم אسترאت) مصر(مهندم سאخت و صحرאى سینא 
در אین دورאن دیگر آمریکא قאدر نبود که به . رא تسخیر کرد) سوریه(هאى جوאن  بلندى

دאرى همאهنگی پאکس آمریکאیی رא אز طریق توאفق  ى جهאن سرمאیه عنوאن سرکرده
هאى جهאن سوم  مبאرزאت مسلحאنه برאى کسب אستقאل ملی تمאمی کشور. تضمین سאزد

لیکن عقب نشینی آمریکא . رאند گرفته بود و آمریکא رא گאم به گאم به عقب میرא در بر 
هא پس  مستقیمًא به معنی אفزאیش نفوذ شوروى در אین منאطق نبود زیرא بسیאرى אز کشور

و " بلوک سوسیאلیستی"אز کسب אستقאل ملی بא אیدئولوژى بخصوص خویش در جوאر 
 .شدند مستقر می" متعهدهאى غیر  ملت"هאى غربی به صورت  کشور

عربیسم عمومیت دאشت که به صورت وאکنشی به  هאى عربی אیدئولوژى پאن در کشور
 میאدى ١٩هאى אروپאیی و אمپرאطورى عثمאنی در אوאخر قرن  سیאست کلونیאلیسم کشور

 ١٩٦١وفאت (عربیسم سאتی אلحسورى  پردאز پאن ترین نظریه مهم. אیجאد شده بود
 که هویت تאریخی و دینی و زبאن مشترک אعرאب رא عوאمل אتحאد نאم دאشت) میאدى

به نظر אو ملت عرب مستحق قدرت . دאنست برאى تشکیل یک دولت مرکزى می
پس אز . بאشد سیאسی و حیثیت جهאنی که در دورאن خאفت אمویאن دאشته אست، می

بدیل به عربیسم ت پאیאن جنگ دوم جهאنی تحت ریאست جمهورى جمאل عبدאلنאصر پאن
 میאدى بא ١٩٦١ تא ١٩٥٨אتحאد سوریه و مصر که אز سאل . אیدئولوژى دولت مصر شد

دنبאل " جمهورى"همکאرى یمن شکل گرفته بود، مذאکرאتی رא برאى אلحאق عرאق به אین 
ى  هאى عربی رא نتیجه هאى کشور عربیسم مرز بא وجودى که אیدئولوژى پאن ١٠٣.کرد می

                                                 
١٠٣ vgl. Kng, Hans (٢٠٠٦): Der Islam, Geschichte, Gegenwart, Zukunft; Piper, München, S. ٣٠٠, 

٥٣٨ff., und  

 ٧٠
هאى  کرد، אمא به אجبאر رقאبت دولت دאنست و رد می لیستی میهאى کلونیא ى قدرت توطئه

به بیאن دیگر، تحقق . عربی رא برאى تشکیل یک جمهورى وאحد به دنبאل دאشت
ى حאکم کدאم کشور به سرکردگی تمאمی אعرאب  عربیسم وאبسته به אین بود که طبقه پאن

אى دیگر عربی ه در آید و یک پאکس عربی و هیرאرشی نوین رא برאى جذب کشور
 .دهی کند سאزمאن

میאنه به  عربیسم به معنی کنترل منאبع אنرژى فسیلی در خאور روشن אست که توفیق پאن
ى یک دولت متمرکز نאسیونאلیستی عرب بود که نقش هژمونیک آمریکא در  وسیله

شرط אیאאت متحده אز אسرאئیل  بنאبرאین دفאع بא. سאخت دאرى رא مختل می جهאن سرمאیه
ى سوریه و  بא شکست قאطعאنه. میאنه دאشت بستگی به منאفع مستقیم آمریکא در خאور

دهی پאکس عربی عمًא  کیپور تشکیل یک هیرאرشی نوین و سאزمאن مصر در جنگ یאن
 .غیر ممکن شدند

شد و  هאى אستقאل ملی نمی لیکن بحرאن هژمونی آمریکא فقط محدود به بروز جنبش
پس אز . گرفت  برאى تنظیم روאبط אقتصאد جهאنی رא نیز در بر میتوאنی אیאאت متحده نא

به אین . هא، دאر بא تورم موאجه شد وودز و تشکیل بאزאر آزאد אرز لغو سیستم אرزى برتون
آورى وאقعی نیروى کאر در آمریکא نسبت به  هאى شنאور بאر ترتیب، پس אز אیجאد אرز

تورم دאر مصאدف بא . تאب یאفت دאر بאزאش در تورم  رقبאى אروپאیی و آسیאى شرقی
سقوط قیمت وאقعی نفت خאم در بאزאر جهאنی بود زیرא אز אین پس قیمت نفت دیگر بא 

هאى אوپک אز بحرאن  بنאبرאین کشور. شد یک پول ثאبت جهאنی و یא طא پردאخت نمی
 ١٩٧٤ و ١٩٧٣هאى  هژمونیک آمریکא אستفאده کردند و قیمت نفت خאم رא میאن سאل

אفزאیش قیمت نفت منجر به . بאא بردند) ى تورم بدون محאسبه(میאدى چهאر برאبر 
قدرت (دאرى پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی شد و ثروت جهאنی  אولین بحرאن سرمאیه

 ١٠٤.ى نفت سرאزیر کرد هאى صאدر کننده رא به سوى کشور) پردאخت جهאنی

                                                                                                             
Elger, Ralf/Stolleis, Friderike (٢٠٠)(Hrsg.): Kleines Islam-Lekikon, Bundeszentrale für politische 

Bildung, Bonn, S. ٢٣٩  
١٠٤ Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٣٤f.  
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میאنه אز یک سو و אفزאیش قدرت  אورعربیسم در خ بحرאن هژمونی آمریکא و گسترش پאن
پردאخت و אوضאع بخصوص جغرאفیאیی אیرאن אز سوى دیگر، عوאملی بودند که منجر به 

אیאאت متحده برאى حفظ . تعویض نقش אسترאتژیک دولت شאهنشאهی در منطقه شدند
میאنه یک توאزن   و تضمین تدאوم پאکس آمریکאیی مجبور بود که در خאورش خویمنאفع

شد، زیرא در سאل  تر می تحقق אین سیאست هموאره ضرورى. دهی کند ى نظאمی سאزمאنقوא
 میאدى بعثیאن در عرאق پس אز یک کودتאى نظאمی قدرت سیאسی رא بدست ١٩٦٨

ى ژنرאل قאسم   میאدى به وسیله١٩٥٨پس אز کودتאى قبلی که در سאل . گرفته بودند
هאى آبی کشور رא   بغدאد کنאره گرفت و مرزبه وقوع پیوسته بود، عرאق אز پیمאن نظאمی

אز אین پس، پیمאن سنتو بא همکאرى مאبقی אعضאى پیمאن بغدאد .  مאیل وسعت دאد١٢به 
 ١٠٥.جאیگزین آن شد

אو . ى میشل אفאق تدوین شده אست عربیسم به وسیله אیدئولوژى بعثیسم در تکאمل پאن
 و سیאستمدאرאن عرب برאى  میאدى قرن گذشته در میאن روشنفکرאن٤٠ى  در دهه

به نظر אو جهאن عرب طبیعتًא یک کشور . کرد تشکیل یک دولت متمرکز ملی تبلیغ می
. هאى کلونیאلیستی در אمאرאت متفאوت تجزیه شده אست متحد بوده که אز طریق دولت

. هאى عرب بאید متحد شده و یک حکومت متمرکز ملی تشکیل دهند بنאبرאین دولت
 و تأکید دאرد، گونه که א همאن

هאى مشترک تمאمی ملت عرب هستند،  هאى منאطق عربی مرز جא که مرز אز آن»
 ١٠٦«.شوند ى אعرאب محسوب می ودیت همههאى کلی وطن عربی و مرز موج مرز

 آوریل ٤بود که در تאریخ ) ى عرب تولد دوبאره" (אلبعث אلعربیه"אفאق دبیر کل حزب 
 میאدى بא حزب ١٩٥٢عثیאن در سאل ب.  میאدى در سوریه تشکیل شد١٩٤٧

حزب سوسیאلیستی تولد " (אلبعث אلعربیه אאشترאکیه"سوسیאلیستی عرب تحت نאم 
 میאدى، حزب ١٩٦٣موفق در سאل  پس אز یک کودتאى نא. متحد شدند) ى عرب دوبאره

                                                 
١٠٥ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): ebd., ٥٨٦, und 

vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): Der Golfkrieg zwischen Iran und Irak (٨٨-١٩٨٠) - Eine 

konflikttheoretische Analyse, Frankfurt am Main, S. ١١٩ ,١١٣  
١٠٦ vgl. Fürtig, Henner (١٩٩٢): Der irakisch-iranische Krieg ١٩٨٨-١٩٨٠, Ursachen, Verlauf, Folgen, 

Berlin, S. ١١  

 ٧٢
אستقאل אز "هאى   سאل بعد دوبאره در عرאق کودتא کرد و تحت آرمאن٥بعث 

قدرت " سوسیאلیسم برאى تحقق عدאلت אجتمאعی"و " אتحאد ملت عرب"، "کلونیאلیسم
گرא  جא که بعثیسم یک אیدئولوژى نאسیونאلیستی و مطلق אز آن. سیאسی رא به دست گرفت

هא رא که  אست، بعثیאن در یک سرکوب خونین تمאمی אپوزیسیون و بخصوص کمونیست
 ١٠٧.دندبه مبאنی אنترنאسیونאلیسم אعتقאد دאشتند، نאبود کر

هאى نאسیونאلیستی در عرאق و سوریه منאفع آمریکא در  بא ظهور بعثیسم و تشکیل دولت
אز אین پس تضعیف . میאنه و تدאوم پאکس آمریکאیی در خطر جدى قرאر دאشتند خאور
میאنه  عربیسم و تخریب پאکس عربی אز یک سو و אیجאد توאزن قوאى نظאمی در خאور پאن

جא که دولت  אز آن. یאست خאرجی آمریکא در منطقه شدندאز سوى دیگر، تبدیل به س
میאنه رא ریخته  ى عقب نشینی نظאمی אز خאور  میאدى برنאمه١٩٦٧אنگلستאن در سאل 

به אین ترتیب، بهترین شرאیط . شد ى تضمین אمنیت منطقه ضرورى می بود، مسئله
پس . یאنه آمאده شدم ممکنه برאى אستقرאر دولت شאهنشאهی به عنوאن قدرت نظאمی خאور

אز אفزאیش قیمت نفت، هم אیرאن قدرت خرید تجهیزאت نظאمی رא دאشت و هم אوضאع 
אیرאن אز شمאل بא . سאخت جغرאفیאى سیאسی کشور تحقق چنین سیאستی رא ضرورى می

. جوאر بود هאى نفت خیز عرب هم منאطق نفت خیز قفقאز و אز طریق خلیج فאرس بא کشور
٪ منאبع نفت خאم ١٦ى دریאیی خزر  ٪ و در حوزه٥٦ى خلیج فאرس  به تخمین در حوزه

ترین  جא که אیرאن در دورאن جنگ سرد صאحب طویل אز آن. کشف شده وجود دאرند
رفت، نه تنهא یک  سאحل بא خلیج فאرس بود و مאلک نیمی אز دریאى خزر به شمאر می

 به دلیل همجوאرى بא شد، بلکه دאرى محسوب می پمپ بنزین אرزאن برאى جهאن سرمאیه
  .شوروى موقعیت جغرאفیאى سیאسی بسیאر حسאسی دאشت

אش در کאنאل   میאدى אرتش אنگلستאن خلیج فאرس و پאیگאه نظאمی١٩٧١در دسאمبر 
یک روز قبل אز אین وقאیع אیرאن אز אدعאى خود . سوئز رא אز قوאى خویش تخلیه کرد

موسی رא در   تمب کوچک و אبوى تمب بزرگ، پیرאمون بحرین گذشت و سه جزیره
. אین جزאیر تא آن زمאن به אمאرאت عربی تعلق دאشتند. ى هرمز تسخیر کرد نوאحی تنگه

                                                 
١٠٧ vgl. Fürtig, Henner (٢٠٠٣): Kleine Geschichte des Irak - Von der Gründung ١٩٢١ bis zur 

Gegenwart, München, S. ٤٥f., ٧١ ,٥٠  
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دولت بعثی عرאق در وאکنش به אین وقאیع روאبط دیپلمאتیک خود رא بא אیرאن گسست و 
سپس در مאه آوریل . تبאر رא אز کشور אخرאج کرد  تن عرאقی אیرאنی٦٠٠٠٠بیش אز 
بא شوروى منعقد کرد که یکی אز אصول آن " پیمאن دوستی" میאدى یک ١٩٧٢

 .پشتیبאنی نظאمی متقאبل در دورאن جنگ بود
ى  یک مאه پس אز אین وאقعه رئیس جمهور آمریکא، ریچאرد نیکسون و وزیر אمور خאرجه

ى آتی دولت شאهنشאهی رא به  آمریکא، هنرى کیسینجر، به אیرאن شتאفتند که وظیفه
. بא محمد رضא شאه در میאن بگذאرند" میאنه لنگر شرقی سیאست آمریکא در خאور"وאن عن

دאد منعقد شد که طبق آن آمریکא  در طی אین سفر میאن אیאאت متحده و אیرאن یک قرאر
تعهد کرد، אرتش شאهنشאهی رא به تمאمی تسلیحאت نظאمی به غیر אز بمب אتمی مجهز 

 در نظر ١٥ و ١٤هאى آمریکאیی مאنند فאنتوم  ترین بمب אفکن אز جمله مدرن. دسאز
عملی شد که تضمین אمنیت " دکترین نیکسون"אین برنאمه در لوאى . گرفته شده بودند

زمאن تضعیف دولت  هم. گذאشت ى אیرאن و عربستאن سعودى می خلیج فאرس رא به عهده
هא به رهبرى   طریق پشتیبאنی جنبش ملی کردبعثی عرאق در نظر گرفته شد که بאید אز

 ١٦١٠٠٠אیرאن אز یک سو، تعدאد سربאزאن אرتش شאهنشאهی رא אز . شد بאرزאنی عملی می
تن אفزאیش دאد و אز سوى دیگر، )  میאدى١٩٧٨ (٣٥٠٠٠٠به )  میאدى١٩٧٠(

. אر دאدى سیאست خאرجی خویش قر پشتیبאنی مאلی و نظאمی אز قوאى بאرزאنی رא در برنאمه
 میאدى به کمک אمیر عمאن شتאفت و אرتش شאهنشאهی ١٩٧٣سپس אیرאن در سאل 

 سربאز אیرאنی در ٣٠٠٠٠אز אین پس . هאى ظفאر رא به خאک و خون کشید قیאم چریک
 .عمאن مستقر شدند

تא . پشتیبאنی نظאمی אیرאن אز قوאى بאرزאنی بعثیאن عرאقی رא بא خطر سرنگونی موאجه کرد
 میאدى عشאیر کرد عرאق قوאى نظאمی بعثیאن رא به عقب رאندند و در حوאلی ١٩٧٥سאل 
سرאنجאم دولت عرאق به אجبאر نقش אیرאن رא به . هאى نفت کرکوک مستقر شدند چאه

هאى אوپک در אلجزאیر  ى کشور میאنه پذیرفت و در جوאر جلسه عنوאن قدرت نظאمی خאور
دאد که پس אز میאنجیگرى رئیس جمهور אلجزאیر،  אین قرאر. ى אلجیر تن دאد نאمه به عهد

 میאدى میאن محمد رضא شאه و نאیب ریאست ١٩٧٥ مאرس ٦هאرى بوאمدینه، در تאریخ 
جمهورى عرאق، صدאم حسین، אمضא شد، مرز جنوب غربی אیرאن بא عرאق رא وسط 

 هאى جא که موفقیت کرد אز آن. אلعرب معین کرد و خوאهאن تفאهم دو کشور شد شط

 ٧٤
هא در אیرאن شود، محمد رضא شאه پس אز بאزگشت אز  توאنست منجر به قیאم کرد عرאق می

تحت چنین אوضאعی بعثیאن . אلجزאیر بאفאصله אز حمאیت نظאمی قوאى بאرزאنی سر بאز زد
 ١٠٨.عرאقی موفق شدند که تא پאیאن بهאر همین سאل قیאم عشאیر کرد رא سرکوب کنند

دאد بא   میאنه چندین قرאر نقش هژمونیک אیرאن در خאوردولت شאهنشאهی برאى تثبیت 
هאى مستقیم مאلی موفق  هאى אرزאن و کمک هאى منطقه منعقد کرد و אز طریق وאم کشور

 ٣٠٠برאى نمونه به هندوستאن . هא برאى نقش نوین کشور شد به جلب رضאیت آن
ر حאلی که پאکستאن  میلیאرد دאر وאم אرزאن تعلق گرفت، د١٬١میلیون دאر و به مصر 

ى אقتصאدى  سپس برאى پشتیبאنی אز توسعه.  میلیون دאر کمک مאلی دریאفت کرد١٨٬٧
 میلیאرد دאر در ٧ى آسیא و آفریقא یک بودجه به مقدאر  هאى فقیر و عقب مאنده کشور

 .نظر گرفته شد
ک خود در بא אستقرאر אیرאن به عنوאن ژאندאرم منطقه، آمریکא به تمאمی אهدאف אسترאتژی

ى خلیج فאرس אز نیروى دریאیی אنگلستאن نه منطقه אز  پس אز تخلیه. میאنه رسید خאور
هאى خلیج فאرس سرאیت  قدرت نظאمی تهی شد و نه کودتאى بعثیאن در عرאق به کشور

به غیر אز אین، دولت آمریکא אز طریق تجهیز . کرد و אمאرאت عربی رא متزلزل سאخت
ترین تسلیحאت نظאمی نه تنهא مאنعی در برאبر אفزאیش نفوذ  אرتش شאهنشאهی بא مدرن

هאى نفتی رא که پس אز אفزאیش قیمت نفت به אیرאن  شوروى در منطقه سאخت، بلکه دאر
 ١٠٩.سرאزیر شده بودند، به אیאאت متحده کشید

 ١٩٧٢ میلیאرد دאر در سאل ٤٬٢آمد نفتی אیرאن پس אز אفزאیش قیمت نفت אز  در
دאدى که در سאل  در قرאر.  میאدى رسید١٩٧٥ میلیאرد دאر در سאل ٥,١٨میאدى به 

 میאدى میאن آمریکא و אیرאن منعقد شد، دولت شאهنشאهی تضمین کرد که در ١٩٧٥
در אین . آورى אز אیאאت متحده خریدאرى کند  میلیאرد دאر کאא و فن١٥ سאل ٥عرض 

آورى غیر   میلیאرد دאر، فن٤٬٦قیمت אى به   نیروگאه אتمی و سوخت هسته٨دאد  قرאر
 میلیאرد دאر در ٥ میلیאرد دאر و تسلیحאت نظאمی به قیمت ٢٤٢٬٣نظאمی به قیمت 

                                                 
١٠٨ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٦٤f.  
 
١٠٩ vgl. ebd., S. ٢٨٦ 



 ٧٥ 

 میلیאرد دאر אفزאیش ٤٠دאد به  ى אین قرאر چندى بعد بودجه. نظر گرفته شده بودند
אت  میلیאرد دאر تسلیح٦٬١٠ میאدى در مجموع ١٩٧٦ و אیرאن فقط تא سאل ١١٠یאفت

هאى  نظאمی אز آمریکא خریدאرى کرد و به אین ترتیب، مبدل به بزرگترین خریدאر سאح
 ١١١.آمریکאیی در جهאن شد

آمد نفتی و نقش نوین  بدیهی אست که تسلیحאت مدرن אرتش شאهنشאهی، אفزאیش در
میאنه عوאملی بودند که אیرאن رא به عنوאن هژمونی منطقه مستقر  אیرאن در خאور

جא که سیאست به کلی و تحقق یک سیאست خאرجی بخصوص   لیکن אز آن.سאختند می
ى منאسب مאدى، یعنی رشد همאهنگ אقتصאدى دאرد، در نتیجه אستقرאر  نیאز به زمینه

ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"کرد که دولت به عنوאن  هژمونی ضرورى می
אیط کلی تولید رא مهیא سאزد و ى אقتصאد ملی، یعنی شر אز یک سو، شرאیط توسعه" طبقאتی

ى تولید، بلکه  ى کאرگر رא نه تنهא در حوزه אز سوى دیگر، برאى تحقق صلح אجتمאعی طبقه
ى  دولت אیرאن بא پنج برنאمه. ى تحوאت אجتمאعی کند ى توزیع جذب پروژه در حوزه

بאط در אین אرت. تمאمی جאمعه رא دگرگون سאخت" אنقאب سفید"میאن مدت אقتصאدى و 
تقسیم אرאضی میאن کشאورزאن در سه فאز . אصאحאت אرضی یک نقش אسאسی אیفא کرد

ى  به אین ترتیب، شیوه.  میאدى به پאیאن رسید١٩٦٨متفאوت عملی شد و در دسאمبر 
و ) زمین، شخم و آب(سنتی زرאعت به صورت مאلکیت خصوصی بر شرאیط کلی تولید 

هא  به پאیאن رسیدند و بא אستقرאر بאزאر در روستאتقسیم کאر אشترאکی، یعنی بنه و صحرא 
هאى  بא تشکیل نهאد. ترین منאطق کشور نیز رسوخ کرد دאرى به عقب אفتאده نظאم سرمאیه

پس אز . אى روستאییאن منهدم شد دولتی و صنفی برאى کشאورزאن، همبستگی عشیره
هא و  אدتقسیم אرאضی تمאمی کشאورزאن موظف به عضویت در אصنאف شدند و نه

آورى کشאورزى، خرید تولیدאت زرאعی،  آאت و فن هאى دولتی فروش مאشین بאنک
پردאخت وאم אرزאن به کشאورزאن و دریאفت אقسאط قیمت زمین אز زאرعאن و پردאخت 

 . هא رא به مאلکאن به عهده گرفتند آن
                                                 
١١٠ vgl. Heshmati, M. (١٩٨٣): Die Weiße Revolution und deren Wirkung auf die sozioökonomische 
Entwicklung Persiens - Autonomie eines gescheiterten Modernisierungskonzeptes, Frankfurt am 
Main, S. ١١٩f.  
١١١ vgl. Halliday, Fred (١٩٧٩): Iran - Analyse einer Gesellschaft im Entwicklungskrieg, Berlin, S. ٧٠, 

٧٣f., ٩٣f.  

 ٧٦
אى ه دאد لیکن بא אصאحאت אرضی فقط کشאورزאنی صאحب زمین زرאعی شدند که قرאر

به صورت . ى مאلک بودند بא مאلکאن دאشتند و به عنوאن رعیت تحت سلطه) نسق(سنتی 
شدند که אز طریق کאر  نشینאن می هא شאمل خوش ٪ אهאلی روستא٤٥٪ تא ٣٥تخمینی 

. کردند אمرאر معאش می) بنאیی، دאکی، حمאلی(فصلی در تولیدאت زرאعی و یא کאر مزدى 
٪ ٧٬٣٨٧مزد کאرگرאن کشאورزى  گین کאر یאدى میאن م١٩٧٧ تא ١٩٧٢هאى  میאن سאل

אمא کشאورزى אیرאن قאدر نبود که برאى تمאمی . אفزאیش دאشت) ى تورم بدون محאسبه(
به אین ترتیب، بخش بزرگی אز روستאییאن به نאچאر . روستאییאن אمکאن شغلی فرאهم کند

جא در  ى آن ر حאشیههא شدند و د ى شهر برאى אمرאر معאش אز طریق کאر مزدى روאنه
אز . سאخته که فאقد هر گونه אمکאن زندگی אنسאنی بودند، مسکون شدند هאى خود آلونک

ى  אرتش ذخیره"هא بسیאر אرزאن بود، نه تنهא به عنوאن  سאزى نیروى کאر آن جא که بאز آن
 مزد پאیین و نرخ هא گذאشتند، بلکه به دلیل کאر مزد یک تأثیر منفی بر سطح کאر" کאر

بאאى אرزش אضאفی نقش بسیאر بزرگی در روند אرزش אفزאیی سرمאیه و אنبאشت ثروت 
 ١١٢.אجتمאعی دאشتند

شدند زیرא بخش بزرگی אز  نشینאن روستאیی نمی نشینאن جدید فقط شאمل خوش شهر
کشאورزאن که به علت نאکאمی در تولیدאت زرאعی مقروض و سلب مאلکیت شده بود، نیز 

 ١٦٥٧هאى کشאورزى   میאدى خאنوאر١٩٧١ و ١٩٧٠هאى   سאلدر. هא شد رאهی شهر
 ریאل مقروض بودند که ٤٠٠٠٠هא بیش אز  ٪ آن٦٠آمد دאشتند، در حאلی که  ریאل در

 پس אز אصאحאت אرضی سאختאر طبقאتی ١١٣.یאفت ٪ אفزאیش می١٠אلبته سאلیאنه به مقدאر 
ن، کאرمندאن دولتی و هא متنوع شد و אقشאر جدیدى مאنند صرאفאن، بאزאریא روستא

ى حאکم  طبقه. هא مستقر شدند ى حאکم در روستא متخصصאن کشאورزى به عنوאن طبقه
هאى زرאعی رא کنترل  ٪ زمین٥٠گرفت که بیش אز   تن رא در بر می٢٠٠٠٠٠روستאیی 

 ١١٤.کرد می

                                                 
١١٢ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٤٠f.  
١١٣ vgl. Plank, U. (١٩٧٤): Iranische Dörfer  nach der Bodenreform - Sozialorganisation und 
Sozialökonomie, in: Schriften des Deutschen Orient-Instituts – Materialien und Dokumente, 
Opladen, S. ١١٣f.  
١١٤ vgl. Heshmati, M. (١٩٨٣):, ebd., S. ٢٧٣ ,١١٣, und  



 ٧٧ 

 میאدى ٥٠ى  هא زندگی شهرى در کشور نیز אز אوאخر دهه به غیر אز تحوאت روستא
אیرאن به دلیل אمکאنאت تولیدى אز یک سو و بحرאن . ته به بعد دگرگون شدقرن گذش

دאرى אز سوى دیگر، تبدیل به  هאى مدرن سرمאیه روند אرزش אفزאیی سرمאیه در کشور
بنאبرאین کشور فرאتر אز تولید و صאدرאت موאد . ى مولد شد مکאنی برאى صدرو سرمאیه

 در אسترאتژى فوردیسم گلوبאل قرאر گرفت و دאرى خאم و אنرژى فسیلی به جهאن سرمאیه
هאى مصرفی درאز مدت شد و אز אین  در تقسیم کאر جهאنی تبدیل به مکאن تولید کאא

گذאرى در صنאیع سنگین و  بא سرمאیه. پس، یک رژیم אنبאشتی نوین کسب کرد
אژ شیمی و مونت آאت صنعتی، مونتאژ אتوموبیل و کאمیون، تولیدאت متنوع پترو مאشین

وسאیل אلکتریکی خאنگی سیستم تولیدى فوردیستی به אیرאن نیز אنتقאل یאفت و شرאیط 
 میאدى در مجموع ١٩٧٨ تא سאل ١٩٤٩אز سאل . تولیدאت אنبوه در کشور به وجود آمد

 میلیאرد دאر אز آن ٣٠ى مولد وאرد شد که فقط   میلیאرد دאر به אیرאن سرمאیه١١٨٬٣٨
 تא ١٩٧٣ى نظאم شאهنشאهی، یعنی میאن مאرس  پنچ سאلهى  در طول آخرین برنאمه

٪ ٣٬١٣٪ در پتروشیمی، ١٬٣١אز אین مجمومه .  میאدى به وقوع پیوست١٩٧٨مאرس 
٪ در تولیدאت صنאیع ١٬٧٪ در مونتאژ אتوموبیل و کאمیون، ٨٬٨در صنאیع سنگین، 

 ١١٥.ى شدندگذאر ٪ در صنعت کشאورزى و تولیدאت موאد غذאیی سرمאیه٤٬٥אلکتریکی و 
هאى אرزאن در نظر  دولت شאهنشאهی برאى پشتیبאنی אز تولیدאت دאخلی אز یک سو، وאم

 میلیאرد ریאل ٨٬٥ میאدى به ١٩٧٤ میلیאرد ریאل در سאل ٧٬٢١گرفت که مقدאر آن אز 
אلعאده  هאى مونتאژ شرאیط فوق  אز سوى دیگر، برאى کאرخאنه١١٦.در سאل بعد אفزאیش یאفت

٪ کمتر ١٠٠٪ تא ٢٠٪ کمتر مאلیאت و ٥٠٪ تא ١٠مونه صنאیع مونتאژ برאى ن. قאئل شد
 ١١٧.دאدند گمرک برאى وאردאت قطعאت تولیدى می

                                                                                                             
vgl. Mehner, H. (١٩٧٨): Die iranische Agrarwirtschaft - ihre Struktur und gegenwärtige Produktion, 

in: Orient, Jg. ١٩, Nr. ١, S. ٣٤ff., Hamburg, S. ٣٧  
١١٥ vgl. Atighetchi, A. (١٩٨٣): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der 

Unterentwicklung in Iran, Berlin, S. ١٣٥f., und  
vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٢٤  
١١٦ vgl. Atighetchi, A. (١٩٨٣):, ebd., S. ١٠٤  
١١٧ vgl. Allafi, M-H. (١٩٩٠): Peripherer Fordismus im Iran - Drei Jahrzehnte Widersprüche in der 

Regulation eines teilmodernisierten Landes (١٩٨٢-١٩٥٢), Frankfurt am Main, S. ٢٧٣  

 ٧٨
ى صنعتی و پشتیبאنی دولتی אز تولیدאت دאخلی و אفزאیش قیمت نفت بאعث  ورود سرمאیه

ى کشور  ى سאلیאنه آمد سرאنه  میאدى میאنگین در١٩٧٨ تא ١٩٤٣شدند که אز سאل 
بא  ١١٨.٪ אفزאیش بیאبند٤٬٢٢ى کشور  ى سאلیאنه گین تولیدאت دאخلی سرאنه  میאن٪ و٢٢

هאى  میאن سאل. ى אقتصאدى بאزאر کאر در אیرאن نیز به کلی متحول شد تشدید توسعه
٪، در بخش صنعتی אز ٣٤٪ به ٤٥ میאدى אشتغאل در کشאورزى אز ١٩٧٨ تא ١٩٦٦
٪ تمאمی شאغאن کشور ٧٬٢٩به ٪ ٥٬٢٧٪ و در بخش خدمאتی אز ٢٬٣٦٪ به ٩٬٢٥
 ١١٩.رسید

ى אقتصאدى و تحوאت بאزאر کאر در אیرאن به אین  אمא ورود تولیدאت فوردیستی، توسعه
ى  معنی نبود که تمאمی مردم کشور אز אنبאشت ثروت אجتمאعی بهره بردند و در حوزه

אع אز همאهنگی فقدאن یک سאزمאن אجتمאعی برאى دف دلیل אین نא. توزیع אدغאم شدند
ى تشکیل هر نهאد  دولت شאهنشאهی سرسختאنه אنگیزه. منאفع طبقאتی کאرگرאن بود

کرد و فعאאن جنبش کאرگرى رא به حزب توده به عنوאن ستون  کאرگرى رא سرکوب می
در حאلی که توفیق تولیدאت אنبوه فوردیستی . دאد پنجم شوروى در אیرאن نسبت می

" منאسبאت مزدى"دهی نوین  و سאزمאن) درت خریدق(مزد  بستگی به אفزאیش وאقعی کאر
شرط אز هم مجزא نیستند  ى توزیع بא ى تولید و حوزه به אین ترتیب، دیگر حوزه. دאشت

شوند که متقאبًא هم دیگر رא تقویت  و دو فאز متفאوت دورאن سرمאیه محسوب می
زش אفزאیی سرمאیه به بیאن دیگر، قאنون אنبאشت ثروت אجتمאعی، یعنی روند אر. کنند می

ى  ى کאرگر در حوزه هא و אدغאم طبقه در برאبر تولیدאت אنبوه فوردیستی، مصرف אنبوه کאא
لیکن دولت شאهنشאهی אیرאن قאدر نبود که אین مسאئل . کرد توزیع رא نیز ضرورى می

 .ى אقتصאدى رא درک کند سאده
ى مدنی  عه-هאى جאم אدى فقدאن نه همאهنگ ثروت אجتمאعی نتیجه بنאبرאین تقسیم نא

 میאدى قرن گذشته ٧٠ى  برאى نمونه در دهه. برאى تحقق منאفع صنفی کאرگرאن بود

                                                 
١١٨ vgl. Mardjani, A-A. (١٩٩٦): Islamisierung eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystem - 
Dargestellt am Beispiel der sozioökonomischen Umgestaltung in der Islamischen Republik Iran, 
Dortmund, S. ٥٨  
١١٩ vgl. Atighetchi, A. (١٩٨٣):, ebd., S. ١٨٦  



 ٧٩ 

 در ١٢٠،آمد ملی رא در אختیאر دאشتند ٪ در٤٠٪ تא ٣٠هאى אیرאن فقط  ٪ خאنوאر٩٧٪ تא ٩٥
٪ ١٪ ثروت غیر دولتی در אختیאر ٨٠ میאدى در مجموع ١٩٧٩ و ١٩٧٨هאى  سאل

ى אقتصאدى  ى دولتی برאى پشتیبאنی אز توسعه ٪ یאرאنه٣٬٨٣ و ١٢١ر دאشتمردم אیرאن قرא
 ١٢٢.گرفت ٪ مردم تعلق می٦به 

 کאرخאنه بא ٢٧٧٩ کאرگر אز ٢٣٣٥١٦ میאدى کאرمزد ١٩٧٤در یک گزאرش אز سאل 
 ریאل، کאرگر بאند ١٦مزد کאرگر سאده  در אین گزאرش کאر.  کאرگر بررسی شد٥٠بیش אز 

.  ریאل در سאعت אرزیאبی شده אست٦٩ ریאل و کאرگر مאهر ٤٣کאرگر   ریאل، سر٢١تولید 
آمد سرאنه دאشتند، در حאلی   ریאل در هفته در١٠٠هאى کאرگرאن کمتر אز  ٪ אز خאنوאر٥٠

تفאوت . رسید  ریאل می٥٠١هא به بیش אز  ٪ אز آن٥٬٣٤ى  آمد هفتگی سرאنه که در
 پرאکندگی جغرאفیאیی در نظر گرفته تر بود، אگر که آمد کאرگرאن به مرאتب شدید در
آمد دאشت، در   ریאل در هفته در١١٦٠برאى نمونه یک کאرگر سאده در تهرאن . شد می

 ١٢٣.شد مزد در هفته پردאخت می  ریאل کאر٢٩٧حאلی که برאى همאن کאر در بلوچستאن 
هא، کאرمندאن عאلی رتبه و حتא یک منشی که به دو زبאن  زمאن مدیرאن کאرخאنه هم

هאیی رא مطאلبه و دریאفت کنند که در אروپא  مزد متفאوت تسلط دאشت، قאدر بودند که کאر
  ١٢٤.شدند و آمریکא پردאخت می

אجאره و قیمت . سאزى نیروى کאر بسیאر بאא بود ى بאز مزد، هزینه در مقאیسه بא کאر
אر جهאنی هאى بאز گرفت در سطح قیمت هא تعلق نمی ى دولتی به آن هאیی که یאرאنه کאא
هאى مستقیم دولتی  אمא کمک. کرد دولت معموًא برאى موאد غذאیی یאرאنه تعیین می. بود

                                                 
١٢٠ vgl. Döbele, R. (١٩٨٢): Entwicklung und Unterentwicklung - Das Beispiel Iran, Saarbrücken, S. 

٣٣٧ 
١٢١ vgl. Ebert, H-G./Fürtig, H./Müller, H-G. (١٩٨٧): Die Islamische Republik Iran - Historische 

Herkunft, Ökonomische Grundlagen, staatsrechtliche Struktur, Barthel, G. (Hrsg.), Berlin, S. ٨١ 
١٢٢ vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠): Unterentwicklung, Transformation und Krieg - Der Fall Iran - Die 
sozioökonomische und politische Entwicklung der Islamischen Republik Iran im Zeichen des 
Golfkrieges, Berlin, S. ٣٣  
١٢٣ vgl. Motadel, I. (١٩٨٧): Iran - Von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: Reihe 

Sozialwissenschaften, Bd. ١١, Pfaffenweiler, S. ٥٤f.  
١٢٤ vgl. Graham, R. (١٩٧٩): Die Illusion der Macht, Frankfurt am Main, S. ١٠٥f., und  
vgl. Allafi, M-H. (١٩٩٠):, ebd. S. ٢٨٦  

 ٨٠
فروشی  هא به دאیل אحتکאر و گرאن یאفتند و نه حאصل آن نه در حد تورم אفزאیش می

٪ ٢٠برאى نمونه بא وجودى که אرز אیرאن سאلیאنه . رسید ى کאرگر می بאزאریאن به طبقه
٪، برאى ٦٬١٢ میאدى برאى نאن ١٩٧٧ تא ١٩٧٠هאى  هא میאن سאل مא یאرאنهتورم دאشت، א

٪ אفزوده ٢٬٦٪ و برאى روغن نبאتی ٢٬٢٪، برאى شکر ٢٬١٦٪، برאى گوشت ٦٬١٩برنج 
٪ אفزאیش دאشتند، در حאلی ٣٣٥هאى مصرفی درאز مدت  زمאن قیمت کאא  هم١٢٥.شدند

 .٪ بאא رفته بود٣١مین زمאن فقط در ه) ى تورم بدون محאسبه(مزد  که میאنگین کאر
. کند تر می همאهنگ ثروت אجتمאعی رא به مرאتب روشن ى شهر و روستא، تقسیم نא مقאیسه

 میאدى به پאیאن رسید، روشن شد که روستאییאن فقط ١٩٧٦در بررسی که در سאل 
. ددאدن ٪ مردم کشور رא تشکیل می٥٣کردند، بא وجودى که  هא رא مصرف می ٪ کאא٨٬٢٧

٪ مردم ٤٬٢١گرفت، در حאلی که فقط  هא رא در بر می ٪ کאא٩٬٣٨نشینאن  مصرف شهر
٪ ٨٬٥٠شد،  ٪ مردم تشکیل می٨ى حאکم کشور که فقط אز  در برאبر طبقه. کشور بودند
 ١٢٦.کرد هא رא مصرف می تمאمی کאא

ت ى حאکم کشور אعضאى خאندאن پهلوى قرאر دאشتند که אز تمאمی אمکאنא در رأس طبقه
گذאشت و بنא به مאیحتאج  هא می هאى אرزאن در אختیאر آن دولت وאم. بردند دولتی بهره می

هא אز پردאخت مאلیאت  هאى آن کאرخאنه. کرد هא شرאیط کلی تولید אیجאد می هאى آن شرکت
٪ سهאم ٥٠٪ تא ٢٠هא مאلک  آن. گرفت هא گمرک تعلق نمی معאف بودند و به وאردאت آن

آور تولیدى و خدمאتی  هאى سود رفتند و در تمאمی بخش  شمאر می بאنک אیرאن به١٦
 ١٠رא بא " بنیאد پهلوى" میאدى ١٩٥٨محمد رضא شאه که در سאل . کشور شریک بودند

فعאلیت . شد ترین شخص مملکت محسوب می میلیאرد ریאل تأسیس کرده بود، ثروتمند
هא غیر قאبل  د که تجزیه آنچنאن بא صنאیع دولتی آمیخته بو" بنیאد پهلوى"אقتصאدى 

هאى  ترین خאنوאده  فאمیل אز متمول١٠٠پس אز خאندאن پهلوى . رسید تصور به نظر می
ى بزرگ کشور بودند و   شرکت و کאرخאنه٣١٦هא مאلک  آن. رفتند אیرאنی به شمאر می

                                                 
١٢٥ vgl. ebd., S. ٢٨٩  
١٢٦ vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧): Vom "guten König" zum Imam- Staatsmacht und Gesellschaft im 

Iran, Berlin, S. ١٩٩  



 ٨١ 

ى   هم زمאن فقط در حאشیه١٢٧.کردند هאى بא شکوه زندگی می در شمאل تهرאن در کאخ
بردند و تعدאد بیشترى تحت  سאخته به سر می هאى خود  نفر در آلونک٣٠٠٠٠٠ پאیتخت

  ١٢٨.کردند بאر در تهرאن زندگی می همین شرאیط نکبت
کتیو طبقאتی دولت شאهنشאهی مجبور بود که برאى אنحرאف ژببא وجود تضאد فאحش א

 אین. אفکאر عمومی و تشکیل مقبولیت حکومت خویش یک אیدئولوژى منאسب بسאزد
دستאن جאمعه  دאد و אنبوه فرو אیدئولوژى بאید אفکאر عمومی رא تحت تأثیر خویش قرאر می

تشکیل و . אشتبאه هستند" وژکتیب א" אجتمאعی به صورت  ژکتیوبא کرد که وقאیع رא قאنع می
אین حزب به فرمאن . بود" حزب رستאخیز ملی"ى  ترویج אیدئولوژى حکومت به عهده

حزب אیرאن "و " حزب مردم"هאى   دو حزب دولتی به نאممحمد رضא شאه אز وحدت
 میאدى تشکیل شد و برאى ترویج אیدئولوژى حکومتی سه ١٩٧٥در سאل " نوین

ى متفאوت دאشت، אول، بאید گفتمאن مسلط אجتمאعی رא جهت مقبولیت حکومت  وظیفه
ت و کرد، دوم، بאید برאى نظאر پهلویאن متشکل و אفکאر عمومی رא غیر سیאسی می

شد و سوم، بאید مאنند قوאى شبه نظאمی برאى  سאאرى فعאل می پאسدאرى אز دیوאن
در روز . گرفت هאى طبقאتی و אجتمאعی در אختیאر حکومت قرאر می سرکوب جنبش

אندאزى אز  تأسیس حزب رستאخیز محمد رضא شאه برאى مردم مفهوم کرد که چه چشم
  .ى کشور دאرد آینده

 نظر سیאسی برخوردאر אست، به אین معنی که אو به قאنون אسאسی هر אیرאنی که אز یک»
)  میאدى١٩٦٢אنقאب سفید در سאل (کشور، نظאم شאهنشאهی و אنقאب ششم بهمن 

 ١٢٩«.، بאید به عضویت אین حزب در آیدאیمאن دאرد

                                                 
١٢٧ vgl. Ravasani, S. (١٩٧٨): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, 

Stuttgart, S. ١٠٩f., ٢١٢f., und  
Massarrat, Mohssen (١٩٧٩): Iran; Von der ökonomischen Krise zur sozialen Revolution - Analysen, 

Informationen, Dokumente, Offenbach, S. ٤٣  
١٢٨ vgl. Heshmati, M. (١٩٨٣):, ebd., S. ١٩٩f.  
١٢٩ vgl. Graham, R. (١٩٧٩):, ebd., S. ١٦٧, und  
vgl. Behbahani, A-R-G. (١٩٨٧): Gesellschaftspolitische Konzeptionen im Iran vor und nach der 

Revolution von ١٩٨٧-١٩٧٩, Konstanz, S. ٢٦٩  

 ٨٢
אرتجאع سیאه و "آمد، مشکوک بود که بא  هر کس که به عضویت حزب رستאخیز در نمی

دولت شאهنشאهی سعی دאشت که אز אین طریق . کند سویی می رى و یא همکא هم" سرخ
ى ملی گرفته تא روحאنیאن غیر سلطنتی و אعضאى  مخאلفאن خود، یعنی אز هوאدאرאن جبهه

دبیر کل حزب . سאאرى پאکسאزى کند حزب توده رא شنאسאیی کرده و אز دستگאه دیوאن
 میلیون فعאل ٢٬١ بود که אدعא دאشت، رستאخیز، نخست وزیر אیرאن، אمیر عبאس هویدא

ى رستאخیز אز تمאمی شهروندאن  تبلیغאت دولتی و مجله. حزبی تحت فرمאن خود دאرد
آیند، برאى خود پאسپورت تهیه  خوאستند که אگر به عضویت אین حزب در نمی کشور می

 . کرده و کشور رא به سوى تبعید ترک کنند
شد و رستאخیزیאن مدعی  سیون کشور توجیه میאیدئولوژى حکومتی بא ضرورت مدرنیزא

אیرאن به همאن شکوه و جאلی خوאهد " אنقאب سفید"بودند که بא تحقق تمאمی אصول 
 سאل پیش بא تشکیل حکومت شאهنشאهی برאى کشور به ٢٥٠٠رسید که هخאمنشیאن 

به غیر אز אین، هویت تאریخی شאهنشאهی کشور אدعאى هژمونی . אرث گذאشته بودند
کرد زیرא که وسعت אمپرאطورى  میאنه رא אز نظر تאریخی توجیه می یرאن در خאورא

) عرאق و سوریه(אلنهرین  هخאمنشیאن אز کوهستאن هندوکوش گرفته و فرאتر אز بین
عربیسم  به אین ترتیب، در برאبر پאن. گرفت هאى دریאى مدینترאنه رא نیز در بر می کرאنه

هאى کشور رא אنکאر  شد که نه تنهא تنوع ملت تقر مییک אیدئولوژى אیرאنی خصمאنه مس
 .دאد تאب می ى زبאن فאرسی فرهنگ مسلط حکومتی رא بאز کرد، بلکه به وسیله می

ى شאهنشאهی کشور   سאله٢٥٠٠ میאدى دولت אیرאن به منאسبت تאریخ ١٩٧٠در אکتبر 
ی هزینه  میلیאرد مאرک آلمאن٦٬٢بزرگترین جشن قرن گذشته رא برگزאر کرد که 

محمد رضא شאه در سخنرאنی خویش אز کورش کبیر یאد کرد که یهودیאن رא אز . بردאشت
سپس تאریخ شאهنشאهی . אسאرت بאبلیאن آزאد سאخت و خود رא جאنشین به حق אو دאنست

 سאل قبل אز شروع تאریخ مسیحیאن آغאز شده بود، تאریخ رسمی אیرאن אعאم ٦٠٠رא که 
هאى مدرن אروپאیی و  ه تنهא تאریخ آغאز تمدن אیرאن رא فرאى کشورکرد و به אین منوאل، ن

 ١٣٠.אى قאئل شد آمریکא قرאر دאد، بلکه برאى هویت دینی אیرאنیאن یک نقش حאشیه

                                                 
١٣٠ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٦٩f.  



 ٨٣ 

بدیهی אست که بورژوאزى سنتی، یعنی روحאنیאن و بאزאریאن بא هویت نوین کشور و 
 بא حکومت شאهنشאهی هموאره هא مخאلفت آن. موאفق نبودند" حزب رستאخیز"אیدئولوژى 
אصאحאت "یعنی، " אنقאب سفید"شد، بخصوص אز وقتی که دو אصل متفאوت  تشدید می

هא رא در معرض خطر قرאر  مستقیمًא منאفع مאدى آن" فروشی مبאرزه بא گرאن"و " אرضی
دیگر برאى روحאنیאن و بאزאریאن تردیدى وجود ندאشت که حکومت . دאده بودند
ى سیאسی  ى حאکم کشور در برنאمه هא رא به عنوאن طبقه ى حذف آن گیزهشאهنشאهی אن

 .خود قرאر دאده אست
ى   سאله٢٥٠٠و تאریخ " حزب رستאخیز"بورژوאزى سنتی אیرאن در برאبر אیدئولوژى 

ى  ، یعنی فرم بخصوص تشیع ظאهریه رא سرچشمه"دین مبین אسאم"شאهنشאهی کشور، 
روشن אست که دولت . کرد ى کشور قلمدאد میهویت אیرאنیאن و بنیאن سאختאر

دهی روحאنیאن و بאزאریאن رא  توאنست قدرت אجتمאعی و توאنאیی سאزمאن شאهنشאهی نه می
אאرض אز   فیهللاא دیده بگیرد و نه محمد رضא شאه حאضر بود که به عنوאن ظل نא

 אز אین رو، دولت شאهنشאهی אز یک. مشروعیت دینی حکومت خویش صرف نظر کند
سو، سאزمאن دولتی אوقאف و سپאه دین رא تشکیل دאد و אز سوى دیگر، محمد رضא شאه به 

رفت و جیره خوאرאنش پشتیبאنی אمאمאن شیعه אز אو رא دلیل سאمت  زیאرت کعبه می
در حאلی که سאزمאن אمنیت کشور . کردند بدنی و موفقیت حکومتی אو معرفی می

کرد و  ى روشنگرى دאشت، ممאنعت می  که جنبهאز אنتشאر هر مقאله و کتאبی) سאوאک(
ى אرشאد تأسیس شد که  کشید، حسینیه منتقدאن دربאر و אسאم رא به صאبه می

به بیאن دیگر، حکومت . یک تفسیر مدرن אز אسאم אرאئه بدهند" مسلمאنאن لیبرאل"
شאه شאهنشאهی نیאز به یک تفسیر نوین אز אسאم دאشت که هم برאى سلطنت محمد رضא 
ى  مشروعیت دینی بسאزد و هم سیאست مدرنیزאسیون دولت رא جهت تحقق توسعه

ى  ى حسینیه به همین دאیل برنאمه. אقتصאدى و تحوאت אجتمאعی ضرورى جلوه دهد
قلمدאد شد و אسאمیאن بא عمאمه و کرאوאت، در " אرتجאع سیאه و سرخ"אرشאد نیز مبאرزه بא 

 .ى شوم در آمدند אین برنאمهکشور و در تبعید به خدمت تحقق 
غرب "تولید אفکאر مخرب، مرتجع و متعرض אسאمیאن یک سرى مبאحث کאذب مאنند 

بود که گفتمאن مسلط " אقتصאد توحیدى"و " ى توحیدى ى بی طبقه جאمعه"، "زدگی
ى خویش  گرאى אنقאب رא به چنبره ى نسل آرمאن کرد و אندیشه אجتمאعی رא معین می

 ٨٤
گیر شد، زیرא אز  به زودى فرא" ى توحیدى ى بی طبقه جאمعه"ى تشکیل  هنظری. کشید می

کتیو طبقאتی در جאمعه بود و אز سوى دیگر، هیچ کسی قدرت ژبאهאى  یک سو، نقد تضאد
تصور کאبوس حکومت روحאنیאن و بאزאریאن رא به شکل אستقرאر نظאم جمهورى אسאمی 

ى אرشאد نه تنهא نقش אجتمאعی  ینیهبه بیאن دیگر، بא تأسیس حس. در אیرאن ندאشت
אى نشد، بلکه  بورژوאزى سنتی، یعنی روحאنیאن و بאزאریאن به عنوאن אرتجאع سیאه حאشیه

 .دولت شאهنشאهی مאرى در آستین خود پرورد که سرאنجאم به عمرش خאتمه دאد
ه هאى אوبیکتیو אجتمאعی یک توجی بنאبرאین حکومت شאهنشאهی قאدر نبود که برאى تضאد
هאى  مدرن و ملی، مخאلفאن برنאمه منאسب אیجאد کند و بא بسط هویت جدید شبه

هא رא به صورت  ى جאمعه برאند و یא آن אقتصאدى، אجتمאعی و سیאسی خود رא به حאشیه
ى شکست حکومت  نشאنه. ى אجتمאعی خویش سאزد جذب پروژه) جאنی، تروریست(منفی 

ى تحوאت دولتی، تزلزل  אجتمאعی در پروژههאى  در ترویج هویت جدید و אدغאم جنبش
خرد قאدر به درک  لیکن אین محمد رضא شאه بی. אوضאع سیאسی کشور אز درون بود

پسندאنه به خود عنאوینی چون  אو خود. شد حسאسیت وضعیت موجود אجتمאعی نمی
م دאد و אز مرد می" بزرگ אرتش دאرאن"و " شאهنشאه آریאمهر"، "شאه شאهאن"، "خدאیگאن"

هאى ملت و مردم  وאژه. طلبید تبعیت بی چون و چرא می" نخدא، شאه، میه"تحت شعאر 
درآمد هنگفت نفتی به אو . پندאشت برאى אو بیگאنه بودند زیرא شهروندאن אیرאن رא رمه می

رא ) אحزאب، سندیکא، אصنאف(هאى مدنی  ى نیروى אنتظאمی نهאد دאد که به وسیله אمکאن می
ى تمאمی  سאאرى אدאره گیرى کند و بא گسترش دیوאن هא جلو  آنسرکوب و אز تشکیل

. ى حکومت خویش در آورد ریزى אقتصאدى رא به سلطه شئون אجتمאعی و برنאمه
ى  گونه که ولفگאنگ هאین به درستی نقش אرزش مصرف نفت رא برאى توسعه همאن

 کند،   میى نفت برجسته אقتصאدى و تکאمل سאختאر دولتی در جوאمع صאدر کننده
وאبستگی یک جאمعه به صدور نفت پس אز مدتی سאختאر بخصوص سیאسی پدید »

ى אقتصאد دאخلی رא بא  ى مאدى و سאختאر توسعه که אز אین طریق زمینه(...) آورد  می



 ٨٥ 

به خصلت وאبسته و منزوى صنعت نفت ) سאزد، אین بستگی אلف ى بאאیی متأثر می درجه
 ١٣١«.ى نفت دאرد در جوאمع صאدر کنندهدولت ى  به تکאمل فوق אلعאده) و ب

کرد که بא אتکא به  هאى کאن نفتی به אو تلقین می دسترسی محمد رضא شאه به دאر
ى  دیگر در نظر گرفتن אرאده" حزب رستאخیز"سאزمאن אمنیت کشور، אرتش شאهنشאهی و 

هאى אجتمאعی ضرورى نیست و אهدאف سیאست دאخلی و خאرجی אو  مردمی و نیאز
میאنه،  هאیش مدאم نقش نظאمی אیرאن در خאور אو در سخنرאنی. شرط قאبل تحقق هستند بא

سאخت و مدعی بود که فقط به سرکردگی  خلیج فאرس و אقیאنوس هند رא برجسته می
موفقیت אرتش شאهنشאهی در سرکوب . شود ممکن می" صلح منطقه"دولت شאهنشאهی 

دאد אلجیر به  ى قوאى بאرزאنی و تحمیل قرאر هאى عمאن، تضعیف بعثیאن به وسیله چریک
אو به . کردند אش تقویت می دولت عرאق، محمد رضא شאه رא در پیگیرى אهدאف نظאمی

کرد، در حאلی که نیروى هوאیی  عنوאن حאمی سومאلی دولت אتیوپی رא تهدید به جنگ می
زאیش אف. شد و شوروى می" جمهورى دموکرאتیک خلق یمن"شאهنشאهی وאرد حریم 

ى  ترین تسلیحאت نظאمی به وسیله قدرت نظאمی אیرאن که אز طریق خریدאرى مدرن
میאنه، محمد  هאى نفتی ممکن شده بود و تعویض نقش אسترאتژیک کشور در خאور دאر

کردند که אیرאن در شرאیط موجود قאدر אست به  گאهش تقویت می رضא شאه رא در دید
دאرى به مرאتب  رشی موجود جهאن سرمאیهعنوאن قدرت هژمونیک منطقه در هیرא

مدאرאن  توאنست برאى سیאست بدون تردید طرح چنین אدعאیی می. بאאترى אرتقאء بیאبد
آمریکא یک خطر جدى تلقی شود، زیرא אز אین پس، نه فقط کنترل منאبع نفتی خلیج 

אهی به کنترل حکومت شאهنش) ى هرمز تنگه(فאرس و شאهرאه حمل و نقل אنرژى فسیلی 
دאرى و طرאح  ى جهאن سرمאیه آمد، بلکه نقش אیאאت متحده به عنوאن سرکرده در می

بنאبرאین مخאلفت سفیر آمریکא، ریچאرد هلمس، بא . شد پאکس آمریکאیی خدشه دאر می
هאى نظאمی אیرאن بא אیאאت  دאد ى تسلیحאتی محمد رضא شאه و بא بخشی אز قرאر برنאمه

زمאن ژنرאل آمریکאیی، جورج برאن، אفزאیش قدرت نظאمی  هم. متحده قאبل درک אست
میאنه تلقی  אیرאن رא یک خطر جدى برאى نقش هژمونیک آمریکא و ثبאت نظאمی در خאرو

 به نظر אو، . کرد می
                                                 
١٣١ Hein, Wolfgang (١٩٨١): Zur politischen Ökonomie ölexportierender Länder, oder Tausch- und 

Gebrauchswerte der Abhängigkeit vom Ölexport, in: PROKLA, H. ٤٢, S. ٩٥ff., Berlin, S. ٩٦  

 ٨٦
ى אرتش شאهنشאهی در نظر گرفته، فقط  ى تسلیحאتی که شאه برאى توسعه بא برنאمه»

 ١٣٢«رאر یک אمپرאطورى جهאنی אست؟אستقآیא אیرאن در فکر : توאن پرسید می
میאنه برאى پنتאگون به  حمאیت אز محمد رضא شאه و نقش نوین אسترאتژیک אیرאن در خאرو

هאى کאن نفتی به آمریکא  אین معنی بود که אز یک سو، بא فروش تسلیحאت نظאمی دאر
ز پאکس سرאزیر شوند و אز سوى دیگر، אرتش شאهنشאهی به عنوאن قوאى ژאندאرم منطقه א

که אیאאت متحده  دאرى پאسدאرى کند، بدون אین هאى سرمאیه آمریکאیی و منאفع کشور
لیکن محمد رضא شאه بא אفزאیش قدرت نظאمی . رא متحمل شود ى مאلی و אنسאنی آن هزینه

ى کنترل خلیج فאرس و אرتقאء کشور در هیرאرشی جهאن  میאنه אنگیزه אیرאن در خאور
بنאبرאین قאبل توضیح אست که چرא آمریکא . گی آمریکא رא دאشتدאرى به سرکرد سرمאیه

 سربאز در אیرאن مستقر دאشت، دیگر אز دولت شאهنشאهی ٣٠٠٠٠بא وجودى که بیش אز 
بنאبرאین حکومت محمد رضא شאه نه . حمאیت نکرد و نאظر روند אنقאب بهمن شد

א وجود رشد وאقعی ب. پشتیبאنی در אمور خאرجی و نه ثبאتی در درون جאمعه دאشت
ى تحوאت حکومتی شد و نه هویت  ى کאرگر جذب پروژه אقتصאدى در کشور نه طبقه

نه کسی " حزب رستאخیز"بא وجود تبلیغאت . مدرن و ملی گسترش یאفت جدید شبه
حאضر به تبعیت بی چون و چرא אز محمد رضא شאه بود و نه کسی برאى نقش نوین אیرאن 

گونه که در جאى دیگرى در توضیح سرنگونی  همאن. شد ل میمیאنه אرزشی قאئ در خאور
 حکومت شאهنشאهی אیرאن طرح کردم، 

تثبیت ) ى مدنی جאمعه(هא  ى نهאد ى توسعه که אز درون به وسیله یک رژیم سرکرده»
ى  هאى خאرجی به عنوאن یک عאمل نאمطمئن برאى یک منطقه نیست و אز طریق قدرت

ى فوردیستی بא حدود توאنאیی  موفق توسعه ى نא یک دورهشود، بאید در  حسאس تلقی می
پس אز آغאز . چنین مقبولیت سیאسی خویش موאجه شود تنظیم، אدغאم אجتمאعی و هم

منظم نیست، به ) ى مدنی جאمعه(هא  אنقאب منفعل در یک سیستم که אز طریق نهאد
تم سیس) یکل(به یک بحرאن ) هאى کوچک بحرאن(هאى درونی سیستم  אجبאر بحرאن

 ١٣٣«.یאبند تکאمل می) بحرאن بزرگ(

                                                 
١٣٢ z. n. Halliday, Fred (١٩٧٩):, ebd., S. ٩٦  
١٣٣ Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٢٨٧  
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ى بحرאن کلی سیאست خאرجی و بحرאن  توאن نشאنه بنאبرאین אنقאب بهمن رא می
" ى توسعه رژیم سرکرده"ى سیאست دאخلی، یعنی אقتصאدى، אجتمאعی و فرهنگی  گسترده

سאمی אمא پس אز سرنگونی نظאم شאهنشאهی و אستقرאر جمهورى א. در אیرאن قلمدאد کرد
بאر אسאمیאن بא אهدאف سیאسی خویش و  אین. میאنه حل نشد ى هژمونی در خאور مسئله

به بیאن دیگر، אسאمیאن . میאنه شدند אسאمیسم مدعی سرکردگی در خאور אیدئولوژى پאن
دאرى به سرکردگی  مאنند محمد رضא شאه خوאهאن אرتقאء در هیرאرشی جهאن سرمאیه

ى تشکیل یک هیرאرشی نوین به سرکردگی خود  ند بعثیאن אنگیزهآمریکא نبودند، بلکه مאن
رא به رسمیت " هאى عرب کشور"هאى  گونه که بعثیאن عرאقی مرز همאن. رא دאشتند

شوند، אسאمیאن אیرאن نیز  شنאسند و خوאهאن אتحאد ملت عرب به رهبرى خویش می نمی
هאى  ه אین ترتیب، مرزو تشکیل אمت אسאمی هستند و ب" جهאن אسאم"مدعی رهبرى 

 .کنند رא مردود می" هאى مسلمאن کشور"
نאم )  میאدى١٨٩٧وفאت (אلدین אسدآبאدى  אسאمیسم سید جمאل پردאز پאن אولین نظریه

نאمید زیرא هویت אیرאنی و منسوبیت به تشیع رא عللی برאى  אو خود رא אفغאنی می. دאشت
به نظر אو تאریخ و . کرد تلقی مینفאق و موאنعی برאى تحقق אهدאف سیאسی خویش 

هא אتحאد  هאى منאسبی برאى هویت بودند که אز طریق آن فرهنگ אسאمی سرچشمه
אو بא . کردند هאى کلونیאلیستی ممکن می مسلمאنאن رא برאى مقאومت در برאبر کشور

کرد و مدعی بود که  شرط אز مجتهدאن مخאلفت می خرאفאت، אعتقאد به جאدو و تقلید بא
אسאمیستی که هویت مسلمאنאن رא  ش تقلید بאید به نفع ترویج یک אیدئولوژى پאنرو
 . کند، تجدید نظر شود هאى کلونیאلیستی متشکل می هא رא در برאبر کشور سאزد و آن می

אفغאنی در دورאن אقאمتش در هندوستאن به نقد אفکאر مאتریאلیستی אحمد خאن روى آورد و 
ى אسאم و سوسیאلیسم  سپس به مسئله. א متهم به شرک کردبرאى تهییج مسلمאنאن אو ر

) کאرکنאن(ى عمאل  אز طبقه)  میאدى١٩٣١אنتشאر (هאیش   אو در یکی אز نوشته. پردאخت
אو در . دאند کند و تولیدאت אشترאکی رא متنאقض بא شریعت نمی هא یאد می و حقوق آن

کرد و به همین دلیل در  ترویج میאسאمیسم رא  دورאن אقאمتش در אیرאن אیدئولوژى پאن
ى  سپس در אستאنبول بא ملکم خאن در نشر مجله.  میאدى אز אیرאن تبعید شد١٨٧٩سאل 

 تא ١٨٨٦אلدین شאه میאن سאل  نزאع אو بא حکومت قאجאر و نאصر. همکאرى دאشت" قאنون"
 رضא سرאنجאم یکی אز مریدאن אفغאنی به نאم میرزא.  میאدى به אوج خود رسید١٨٩١

 ٨٨
چندى بعد אفغאنی نیز در . אلدین شאه رא ترور کرد عبدאلعظیم نאصر کرمאنی در مسجد شאه

 ١٣٤.تبعید وفאت یאفت و دولت אیرאن موفق به مجאزאت אو نشد
אسאمیسم موضوع قאنون  کمتر אز یک قرن אز وفאت אفغאنی گذشت تא אیدئولوژى پאن

 ٩٢ى  ى همین قאنون به آیه قدمهبرאى نمونه در م. אسאسی جمهورى אسאمی אیرאن شد
אستنאد شده که بنא بر آن אبعאد کلی سیאست خאرجی حکومت אسאمی ) ٢١(ى אلنبیא  سوره

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. شوند معین می
 «.אین אمت شمאست که אمتی یگאنه אست و من پروردگאر شمא هستم، پس مرא بپرستید»

 شود،  سی جمهورى אسאمی پی گرفته میى قאنون אسא گونه که در مقدمه همאن
قאنون אسאسی بא توجه به محتوאى אسאمی אنقאب אیرאن که حرکتی برאى پیروزى تمאمی »

مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تدאوم אین אنقאب رא در دאخل و خאرج کشور فرאهم 
و مردم هאى אسאمی  אلمللی، بא دیگر جنبش کند به ویژه در گسترش روאبط بین می
و אستمرאر مبאرزه در نجאت (...) کوشد تא رאه تشکیل אمت وאحد جهאنی رא هموאر کند  می

  «.ملل محروم و تحت ستم در تمאمی جهאن قوאم یאبد
 همین قאنون אسאسی، دولت جمهورى אسאمی موظف به تشکیل אمت ١١در אصل 
 . شود אسאمی می

אمی אیرאن موظف אست سیאست کلی אند و دولت جمهورى אس همه مسلمאنאن یک אمت»
گیر به عمل آورد تא  خود رא بر پאیه אئتאف و אتحאد ملل אسאمی قرאر دهد و کوشش پی

 « .وحدت سیאسی، אقتصאدى و فرهنگی جهאن אسאم رא تحقق بخشد
אسאمیسم برאى تثبیت نظאم جمهورى אسאمی در אیرאن بسیאر سאزنده  אیدئولوژى پאن

ى سیאست  ى برنאمه چکیده" ه شرقی، نه غربی، جمهورى אسאمین"شعאر . عمل کرد
شدند که  אز همאن آغאز تمאمی نאظرאن بאید متقאعد می. خאرجی אسאمیאن در אیرאن بود

به سرکردگی شوروى رא به رسمیت " بلوک سوسیאلیستی"سرאن جمهورى אسאمی نه 
אى  آمریکא نقش سאزندهدאرى تحت هژمونی  شنאسند و نه در هیرאرشی جهאن سرمאیه می

ى אتحאد אمت   خمینی برنאمههللاא אسאمیאن אیرאنی به رهبرى آیت. رא بאزى خوאهند کرد
                                                 
١٣٤ vgl., ebd., S. ١٠٩f. 
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אسאمی و تشکیل یک هیرאرشی نوین و پאکس אسאمی رא به سرکردگی خویش در نظر 
 . دאشتند

بא وجودى که אسאمیאن به صورت عریאن אهدאف سیאست دאخلی و خאرجی حکومت 
کردند، کسی قאدر به درک و تحلیل אبعאد مخرب، مرتجع و متعرض  ن میخویش رא بیא

هא در تبعید خلیج فאرس رא خلیج אسאمی   خمینی بאرهللاא آیت. شد هא نمی אیدئولوژى آن
ى ژאندאرم  نאمید و مدعی شد که پس אز سرنگونی شאه حکومت אسאمی دیگر وظیفه

هنوز چندى אز . گیرد ه عهده نمیهאى غربی ب منطقه رא برאى محאفظت אز منאفع کشور
אنقאب بهمن سپرى نشده بود که جنאح رאست حزب بعث عرאق به رهبرى صدאم 

אلبکر، رא  حسین قدرت سیאسی رא در دست گرفت و ریאست جمهورى کشور، حسن
ى خصلت  سپس بعثیאن عرאقی אز אسאمیאن אیرאنی خوאستند که به نشאنه. سرنگون کرد

هא وאگذאر کنند و  אلعرب رא به آن ب خویش، حقوق تمאمی شطאمپریאلیستی אنقא ضد
ى אمאرت عربی  موسی رא به عهده ى جزאیر تمب بزرگ، تمب کوچک و אبو אدאره

 ١٣٥.بگذאرند
 خمینی رא به کلی אشتبאه فهمیده بودند، زیرא هللاא رسد که بعثیאن عرאقی نیز آیت به نظر می

پאشی אمپرאطورى عثمאنی אز طریق دول  هאى کشورى رא که پس אز فرو گאه مرز אو هیچ
אلنهرین  هאیش به بین אو در سخنرאنی. אمپریאلیستی معین شده بودند، به رسمیت نشنאخت

کرد و بא  אشאره می) عربستאن سعودى(و حجאز ) سوریه و لبنאن(، شمאت )عرאق و سوریه(
אنگشت אسאمیستی خویش  هאى تאریخی אین منאطق بر אهدאف پאن אستفאده אز نאم

توאنست منجر به  به بیאن دیگر، אستقرאر جمهورى אسאمی در אیرאن نمی. گذאشت می
ى حאکم אیرאن و عرאق به صورت دو אیدئولوژى  میאنه شود، زیرא منאفع طبقه آرאمش خאور

 .دیگر قرאر گرفته بودند عربیسم در برאبر هم אسאمیسم و پאن نאپذیر، یعنی پאن آشتی
در برאبر حکومت . آرאمی میאن شیعیאن عرאقی آغאز شد بאفאصله نאپس אز אنقאب بهمن 

 میאدى ١٩٨٠ى  در مאه فوریه. بعثی، אهאلی عرب خوزستאن رא به قیאم تهییج کرد
.  شیرאزى شیعیאن عرאق رא به سرنگونی حکومت بعثیאن فرא خوאندهللا سید عبدאهللاא آیت
شیعیאن عرאق رא " ت אאسאمیهאلدعو" محمد بאقر صدر، دبیر אول حزب هللاא زمאن آیت هم

                                                 
١٣٥ vgl., ebd., S. ٨٨  

 ٩٠
دولت بعثی برאى مقאبله بא دخאلت אسאمیאن در אمور دאخلی کشور . برאى قیאم تهییج کرد

در برאبر شورאى אنقאب . در مאه مאرس همین سאل سفیر אیرאن رא אز عرאق אخرאج کرد
ه در حאلی ک. אسאمی تمאمی کאرکنאن سفאرت אیرאن در عرאق رא به کشور فرא خوאند

شدند، عوאمل بعثی در  אسאمیאن عرאقی منجر به אغتشאش در אمور دאخلی کشور می
سرאنجאم دولت بعثیאن علمאى شیعه رא . خرאبکאرى صنאیع نفت אیرאن دخیل بودند

אز . ى אعدאم سپرد  محمد بאقر صدر رא به אتهאم خیאنت ملی به جوخههللاא دستگیر و آیت
در אوאیل مאه . به ترور بعثیאن روى آوردند" هאلدعوت אאسאمی"אین پس، אعضאى حزب 

 میאدى نאیب ریאست جمهورى عرאق، طאرق عزیز، در یک ترور زخمی ١٩٨٠آوریل 
. تبאر به نאم سمیر غאم مأمور قتل אو بود یک عرאقی אیرאنی. شد ولی جאن سאلم به در برد

م کرد که زאده، אعא گوى אمور خאرجی جمهورى אسאمی، صאدق قطب چندى بعد سخن
در روز بعد حکومت بعثیאن . رهبرى אیرאن تصمیم به سرنگونی دولت عرאق گرفته אست

ى אعدאم سپرد و  رא به جوخه" אلدعوت אאسאمیه"ى حزب  تمאمی אعضאى دستگیر شده
در برאبر אسאمیאن در אیرאن . تبאر رא אز کشور אخرאج کرد  عرאقی אیرאنی٣٠٠٠٠بیش אز 

 ١٣٦.אم کردند و تظאهرאت ضد بعثی به رאه אندאختندسه روز عزאى ملی אع
کردند،  هאى אرتبאط جمعی אیرאن شیعیאن عرאقی رא برאى قیאم تهییج می در حאلی که رسאنه

אز . خوאندند هאى رאدیو و تلویزیونی عرאق אعرאب خوزستאن رא به شورش فرא می برنאمه
هאى אیرאن و عرאق آغאز  رزهאى نظאمی بر سر م گیرى  میאدى در١٩٨٠ آوریل ٩تאریخ 
 برخورد ٢٤٢ میאدى در مجموع ١٩٨٠ سپتאمبر ٢١تא شروع جنگ در تאریخ . شدند

چهאر روز قبل אز אعאم جنگ، صدאم . هאى אیرאن و عرאق در گرفتند نظאمی بر سر مرز
دאد אلجیر رא پאره کرد و אهאلی عرب خوزستאن رא به  حسین در تلویزیون عرאق قرאر

ى متفאوت بא  سپس אرتش عرאق אز چهאر جبهه. אتحאد بא عرאق فرא خوאندهوאدאرى و 
هאى عرאق  هאى אیرאن گذشت، در حאلی که قبل אز آن جنگنده  سربאز אز مرز٢٠٠٠٠٠

 .بאرאن کرده بودند هאى نیروى هوאیی אیرאن رא بمب پאیگא
 نه تنهא אیدئولوژى بعثیسم. عرאق در آغאز جنگ در אوضאع بسیאر منאسبی قرאر دאشت

کرد، بلکه بא אیجאد  تهییج می) خوزستאن" (عربستאن"سربאزאن عرאقی رא برאى تسخیر 
                                                 
١٣٦ vgl., ebd., S. ٣٦٩f. 



 ٩١ 

به غیر אز . شد دشمن خאرجی، جنبش شیعیאن جنوب کشور به رאحتی قאبل سرکوب می
بخصوص پس אز . یאفت ى بعثیאن عرאق در جهאن عرب منزلت نوینی می אین، وجهه

 بعثیאن عرאقی ممکن بود که به سرکردگی برאى" אجتمאع عربی"אخرאج مصر אز 
دאد کمپ دیوید میאن  پس אز אمضאى قرאر" אجتمאع عربی. "هאى عربی در بیאیند کشور

 .کرد عربیسم می אنور سאدאت و منאخیم بگین، سرאن مصر رא متهم به خیאنت به אصول پאن
אم پس אز دאنشجویאن خط אم. در برאبر אوضאع سیאسی و نظאمی אیرאن بسیאر سخت بود

 تن کאرمند ٥٢ میאدى ١٩٧٩ نوאمبر ٤تسخیر سفאرت אیאאت متحده در تאریخ 
آمریکאیی رא در گروگאن دאشتند و אز آن پس، אیرאن تحت بאیکوت אقتصאدى قرאر گرفته 

ى אعدאم  ى אرتش شאهنشאهی به جوخه  تن ژنرאل و אفسرאن بאא رتبه٨٠بیش אز . بود
پאکسאزى " אنقאب אسאمی"علت بی אیمאنی به אسאم و  تن به ١٢٠٠٠سپرده و بیش אز 

 تن אز خلبאنאن نیروى هوאیی شאهنشאهی در زندאن ١٠٠شده بودند، در حאلی که بیش אز 
کرد،   خمینی آغאز جنگ رא عنאیت אلهی تلقی میهللاא بא אین وجود آیت. بردند به سر می

ی سیאست تشکیل ى مردم زیرא אو אز آن پس قאدر شد که بدون مقאومت گسترده
אندیشאن که به گمאن  سرکوب و אرعאب دگر. دאرאאسאم و دאرאلحرب رא متحقق سאزد

به אوج خود رسیده بود، " אنقאب فرهنگی"برخی אز مفسرאن وقאیع سیאسی در روند 
به فعאאن سیאسی " هللاא ، رهبر فقط روحهللاא حزب فقط حزب"شعאر . شدت بیشترى گرفت

 خمینی هللاא  نیستند و بدون چون و چرא אز آیتهللاא هوאدאر حزبکرد، کسאنی که  تدאعی می
جא که در  شوند و אز آن کنند، عوאمل نفאق در אمت אسאمی محسوب می تبعیت نمی

 .אکنون صאدر شده אست شאن אز هم אند، حکم قتل حزب شیطאن فعאل
ه سر بא تمאمی אین وجود فعאאن אپوزیسیون در خوאب غفلت مبאرزאت ضد אمپریאلیستی ب

بردند و به همین دلیل אز تحلیل و شنאخت قوאى وحوش אسאمی که در אنتظאر  می
بنאبرאین . هא بود، عאجز بودند موقعیت منאسبی برאى ستאندن جאن و مאل و نאموس آن

شروع جنگ منجر به یک אتحאد ملی برאى دفאع אز کشور و אنقאب شد که نه تنهא 
אسאمیאن رא محدود سאخت، بلکه فعאאن هאى متفאوت  رقאبت سیאسی میאن جنאح

 ١٣٧.هאى جنگ کرد ى جبهه אپوزیسیون رא برאى مبאرزه بא אمپریאلیسم روאنه
                                                 
١٣٧ vgl., ebd., S. ٣٧٠ff.  

 ٩٢
که هوאدאر  آمریکא پس אز گشאیش جنگ بאفאصله بی طرفی خود رא אعאم کرد، بא وجودى

شوروى در برאبر یک سیאست متوאزن در پیش گرفت که هم روאبط . دولت عرאق بود
که به جنبش אسאمیאن بهאى   אقتصאدى خود رא بא אیرאن گسترده سאزد، بدون אینسیאسی و

אتخאذ אین . ى خویش در آورد چندאنی بدهد و هم عرאق رא تא حد ممکن به سلطه
هא برאى دو אبر قدرت جهאن به אین دلیل بود که אسאمیאن אیرאن در تאش  سیאست

אلی که بعثیאن عرאق بא هدف אسאمیستی بودند در ح تشکیل یک هیرאرشی پאن
אز . عربیستی رא دאشتند دهی یک هیرאرشی پאن ى سאزمאن سرکردگی جهאن عرب אنگیزه

ى شوروى و یא هژمونی  جא که نه سرאن جمهورى אسאمی و نه بعثیאن عرאقی سلطه آن
پذیرفتند، جنگ میאن אیرאن و عرאق نیز تبدیل به یک جنگ نیאبتی میאن אبر  آمریکא رא می

میאنه  دیپلمאسی شوروى و آمریکא אز אوضאع موجود در خאور. هאى جهאن نشد درتق
ترین منאطق  رضאیت کאمل دאشتند، یعنی زمאنی که دو قدرت مستقل در یکی אز حسאس

 ١٣٨.کردند دیگر رא ضعیف می جهאن در یک جنگ فرسאیشی هم
 رא تصویب ٤٧٩ى   میאدى سאزمאن ملل متحده قطعنאمه١٩٨٠ سپتאمبر ٢٨در تאریخ 

خوאند که به جنگ پאیאن دهند و مسאئل  هאى אیرאن و عرאق رא فرא کرد و در آن حکومت
حکومت אسאمی אین قطعنאمه رא . مرزى خویش رא אز طریق مذאکرאت حل و فصل کنند

زمین  دید تא زمאنی که אرتش عرאق سر رد کرد زیرא دلیلی برאى مذאکرאت بא بعثیאن نمی
دولت بعثی عرאق نیز تאزه جنگ رא آغאز کرده بود و .  خود دאشتאیرאن رא تحت تسخیر

 ١٣٩.کرد در موفقیت نظאمی خود تردید نمی
هאى آمریکאیی نقش خود رא برאى אنحرאف  بא شروع جنگ میאن אیرאن و عرאق گروگאن

حکومت אیرאن . אفکאر عمومی و بسیج مردم אیرאن در برאبر دشمن خאرجی אز دست دאدند
 میאدى بא سفرאى آمریکא در אلجزאیر بر سر آزאدى ١٩٨١ى  ژאنویهدر אوאسط مאه 

 گروگאن آمریکאیی پس אز ٥٢ى همین سאل،   ژאنویه٢٠هא توאفق کرد و در تאریخ  گروگאن
رئیس جمهور .  روز אسאرت به سوى فرאنکفورت در آلمאن غربی پروאز کردند٤٤٤

گאه حضور دאشت، در حאلی که چند  هא در فرود آمریکא، جیمی کאرتر، جهت אستقبאل אز آن
                                                 
١٣٨ vgl. Maull, H. (١٩٨٨): Die Supermächte in der Golfregion, in: Steinbach, Udo (Hrsg.): Der 

Golfkrieg, S. ١١١ff., Hamburg, S. ١٢٠f.  
١٣٩ vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. ٢٧٦  



 ٩٣ 

ى ریאست جمهورى آمریکא رא אیرאد کرده  نאمه سאعت قبل جאنشینش، رونאلد ریگאن، قسم
 ١٤٠.بود

ى خصلت  هאى آمریکאیی برאى بخش بزرگی אز אپوزیسیون نشאنه آزאدى گروگאن
אنقאب "در حאلی که پس אز . هא بود אمپریאلیستی جمهورى אسאمی و مصدאق تئورى آن

کردند، سאزمאن  هאى אپوزیسیون در کردستאن مقאومت می אغلب سאزمאن" فرهنگی
جא  אز آن. دهی در تمאمی نقאط אیرאن رא دאشت مجאهدین خلق چون گذشته قدرت سאزمאن

کردند،  که سرאن مجאهدین خلق جنگ عرאق بא אیرאن رא در نیאبت آمریکא تصور می
رא برאى پאیאن جنگ دאد و حتא حאضر شد مسعود رجوى پیشنهאد مذאکره بא دولت عرאق 

אز آن پس، . که برאى رفع אختאف دو کشور אین وظیفه رא شخصًא به عهده بگیرد
 ١٤١.אسאمیאن سאزمאن مجאهدین خلق رא متهم به خیאنت و وطن فروشی کردند

ى حאکم، یعنی میאن ریאست  به غیر אز مقאومت אپوزیسیون نزאع אسאمیאن در طبقه
 بهشتی، هللاא אلحسن بنی صدر، و دبیر אول حزب جمهورى אسאمی אیرאن، آیتجمهورى، אبو
ى مطلوب خویش رא به تأیید  بنی صدر قאدر نبود که אعضאى کאبینه. رسید به پאیאن نمی

جא حزب جمهورى אسאمی אکثریت آرאء رא دאشت و حאضر نبود  در آن. مجلس در آورد
بنی صدر برאى تثبیت سیאست .  کندبه غیر אز رجאیی، نخست وزیر دیگرى رא تحمل

 خمینی شکאیت کرد و در پی جلب پشتیبאنی אو بود در حאلی که هللاא هא به آیت خود بאر
ى  هא عرصه  در خیאبאنهللاא دهی حزب حزب جمهورى אسאمی در مجلس و بא سאزمאن

ى کل قوא  بنی صدر سعی دאشت به عنوאن فرمאنده. کرد سیאسی رא هموאره بر אو تنگتر می
ى مردمی خویش بیفزאیید و אعمאل نفوذ  ى جنگ به وجهه א یک پیروزى بزرگ در جبههب

لیکن قبل אز تهאجم به אرتش عرאق برنאمه و . سیאسی خود رא אز אین طریق ممکن سאزد
پس אز شکست אرتش אیرאن در . منتشر کرد" אنقאب אسאمی"ى  تאریخ آن رא در روزنאمه

                                                 
١٤٠ vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠):, ebd. S. ١٣٥, und  

vgl. Encke, U. (١٩٨٩): Ayatollah Khominie - Leben, Revolution und Erbe, München, S. ٨٥  
١٤١ vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. und  
vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧):, ebd. S. ٢٣٣  
vgl. Motadel, I. (١٩٨٧):, ebd., S. ١٤٣  

 ٩٤
فروشی و  می بنی صدر رא متهم به خیאنت، وطنאین تهאجم سرאن حزب جمهورى אسא

 ١٤٢.ترویج کیش شخصیت کردند
مאبقی . نشست אوضאع سیאسی در אیرאن به شدت بحرאنی بود و هیچ جریאنی عقب نمی

 گزאرش هللاא هאى سیאسی که هنوز ممنوع نشده بودند، مدאم אز فعאلیت حزب مجله
مل אغتشאش، حکومت אسאمی دאدند و بא אفشאى حزب جمهورى אسאمی به عنوאن عא می

 میאدى ١٩٨١ ژوئن ٧سرאنجאم دאدستאن کل کشور در تאریخ . کردند رא متزلزل می
" آرمאن ملت"، )نهضت آزאدى" (میزאن"، )بنی صدر" (אنقאب אسאمی"هאى  אنتشאر مجله

رא ) گروه مאئویستی" (عدאلت"و ) حزب توده" (مردم"، "ى ملی جبهه"، )دאریوش فروهر(
به אین ترتیب، سقوط نهאیی فرهنگ سیאسی در אیرאن قطعی شد و هنر . کردممنوع 

אאسאم  در صدر وحوش אسאمی حجت. هאى خیאبאنی تنزل یאفت سیאست به زد و خورد
، "خمینی عزیزم بگو که خون بریزم"، هللاא هאدى غفאرى قرאر دאشت و شعאر אوبאش حزب

هא برאى شهروندאن متمدن אیرאن  ى سیאسی مرتجع، متعرض و مخرب آن گویאى برنאمه
 .بود

هאى خیאبאنی چنאن شدت گرفت که دیگر אمنیت  ى حאکم و زد و خورد نزאع در طبقه
سرאنجאم . رئیس جمهور کشور، بنی صدر، و سرאن مجאهدین خلق قאبل تضمین نبود

 میאدى بنی صدر رא אز پست ریאست ١٩٨١ ژوئن ٢١مجلس شورאى ملی در تאریخ 
بر آن صحه " אنقאب אسאمی" خمینی به عنوאن رهبر هللاא אر کرد و آیتکن جمهورى بر

هفت روز پس אز אین مאجرא بنی صدر و مسعود رجوى به فرאنسه گریختند و . گذאشت
بא همکאرى حزب دموکرאت کردستאن و فعאאن " تאریא رژیم خمینی و مא"برאى سرنگونی 

 .دندرא تشکیل دא" شورאى ملی مقאومت"دیگر אپوزیسیون 
 ٢٠در تאریخ . شد ى مسلحאنه در אیرאن محدود به کردستאن نمی אز آن پس دیگر مبאرزه

 אوت همین سאل دفتر ٣٠ میאدى مقر حزب جمهورى אسאمی و در تאریخ ١٩٨١ژوئن 
بسیאرى אز سرאن رژیم و אعضאى . ریאست جمهورى אسאمی در تهرאن منفجر شدند

                                                 
١٤٢ vgl. Fürtig, Henner (١٩٨٨): Sechs Jahre irakisch-iranischer Krieg - eine Bilanz, in: Der Golfkrieg, 

Steinbach, Udo (Hrsg.), S. ٦١ff., Hamburg, S. ٦٥, und  
Taheri, A. (١٩٨٥): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg, S. ٣٤٤  



 ٩٥ 

سپس حکومت אسאمی یک . ه قتل رسیدندهא ب حزب جمهورى אسאمی در אین ترور
 میلیون تن אز ٣٨دهی کرد که بنא بر تبلیغאت دولتی  ى אطאعאتی در کشور سאزمאن شبکه

به غیر אز אین، بאزدאشت، شکنجه و אعدאم فعאאن . گرفت رא در بر می" هللاجאسوسאن א"
 ١٤٣.یدאپوزیسیون که پس אز אنقאب بهمن بאفאصله آغאز شده بود، به אوج خود رس

حزب توده بא وجود قتل فعאאن سیאسی و خفقאن אجتمאعی אز حکومت אسאمی و رهبرى 
و " روحאنیت دورאندیش"پردאزאن آن میאن  نظریه. کرد  خمینی دفאع میهللاא آیت

شرط حمאیت  بא" دورאندیشאن"شدند و אز  تفאوت قאئل می" אفتאده روحאنیت عقب"
 همאن جنאح مکتبی بود که پس אز אئتאف بא "روحאنیت دورאندیش"در وאقع . کردند می

جنאح حجتی، حزب جمهورى אسאمی رא برאى سرکوب مردم אیرאن و אسאمی کردن 
کشور، یعنی تشکیل دאرאאسאم و صدور אنقאب אسאمی، یعنی تشکیل دאرאلحرب به 

" روحאنیت دورאندیش"به نظر حزب توده .  خمینی تأسیس کرده بودهللاא رهبرى آیت
شد و خصلتًא ضد دیکتאتورى، ضد אمپریאلیسم و مردمی  جنאح رאدیکאل خط אمאم میشאمل 

ى مردم که אسאمیאن  بنאبرאین אعضאى حزب توده بא وجود ترور و توحش روزمره. بود
" پیروى خط אمאم"هא رא به عهده دאشتند، بא کمאل وقאحت خود رא  دهی آن سאزمאن

 ١٤٤.کردند אز حکومت אسאمی پشتیبאنی مینאمیدند و در دאخل و خאرج אز کشور  می
אز אین رو غیر منتظره نیست، زمאنی که אنگشت אتهאم در لو رفتن کودتאى لویزאن در مאه 

 میאدى و کودتאى نوژه در مאه ژوئن همین سאل به سوى عوאمل نفوذى ١٩٨٢مאرس 
رکت ش) شאهنشאهی(در حאلی که در کودتאى אولی אفسرאن אرتش . حزب توده درאز אست

زאده و برخی אز  دאشتند، אعضאى کودتאى نوژه شאمل אسאمیאن دولتی مאنند صאدق قطب
אאسאم   شریعتمدאرى و دאمאد אو حجتهللاא روحאنیאن منتقد به وאیت فقیه مאنند آیت

 .شدند عبدאلکریم حجאزى می
 ى سیאسی حکومت کنאرى بنی صدر، نزאع در جאمعه بא אنهدאم אپوزیسیون در کشور و بر

ى جنگ  אسאمی محدود شد و אسאمیאن تمאمی אمکאنאت کشورى و قوאى دولتی رא متوجه
אرتش אیرאن در یک جنگ موضعی قوאى بعثیאن عرאقی رא سنگر به . بא عرאق سאختند

                                                 
١٤٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٣٧٨f.  
١٤٤ vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧):, ebd. S. ٢٣٥  

 ٩٦
ى خرمشهر رא دوبאره   میאدى ویرאنه١٩٨٢ مه ٢٤سنگر عقب رאند و سرאنجאم در تאریخ 
بعثیאن . ز آن پس، אوضאع جنگ به کلی تغییر کردא. به تسلط حکومت אسאمی در آورد

 ١٩٨٢ ژوئن ٣٠عرאقی که در אرزیאبی عوאقب جنگ به کلی در אشتبאه بودند، در تאریخ 
چندى نگذشت که سאزمאن ملل متحده در . میאدى به دولت אیرאن پیشنهאد صلح دאدند

ش بس بین  رא تصویب کرد که در آن آت٥١٤ى   ژوئیه همین سאل قطعنאمه١٢تאریخ 
אلمللی در نظر گرفته  هאى بین אیرאن و عرאق و عقب نشینی אرتش دو کشور در پشت مرز

به غیر אز אین، شورאى אمنیت سאزمאن ملل متحده تعهد کرده بود که برאى . شده بودند
 ١٤٥.جא بفرستد پאسدאرى אز آتش بس قوאى نظאمی به آن

אنیאن در جنگ جאن بאخته بودند،  تن אز אیر١٠٠٠٠٠تא فتح خرمشهر به تخمین بیش אز 
 میلیون نفر ٢بردند و  هאى کشور به سر می  تن معلول جنگی در بیمאرستאن٢٥٠٠٠٠

هאى אمאرאت عربی، کویت و عربستאن سعودى  کشور. شدند ى جنگی محسوب می آوאره
 میلیאرد دאر ٣٠به حکومت אسאمی پیشنهאد کردند که غرאمت جنگی אیرאن رא به مقدאر 

.  سאزمאن ملل متحده موאفقت کند٥١٤ى  گیرند אگر که אیرאن بא قطعنאمه هده میبه ع
هאى خلیج فאرس غرאمت  پس אز אمتنאع حکومت אسאمی אز قبول אین پیشنهאد، کشور

جא که  אمא אز آن.  میلیאرد دאر بאא بردند١١٠ میلیאرد دאر و سپس تא ٨٠جنگی رא تא 
אسאمیستی به سرکردگی خود در  هیرאرشی پאنאسאمیאن אیرאن خوאهאن تشکیل یک 

آمدند،  هאى عرب کوتאه نمی به کشور" אنقאب אسאمی"میאنه بودند و در صدور  خאور
אز آن پس عربستאن سعودى، کویت و אمאرאت عربی . هא زدند ى آن دست رد به سینه

شدند که در برאبر سیאست خאرجی جمهورى " شورאى همکאرى خلیج"مبتکر تشکیل 
אى رא که به عنوאن  سپس تمאمی هزینه. میאنه یک مאنع محکم بسאزند אسאمی در خאور

غرאمت جنگی برאى אیرאن در نظر گرفته بودند، به عنوאن وאم جهت تسلیحאت نظאمی در 
هאى علمیه در پאکستאن سرאزیر کردند  אختیאر بعثیאن عرאقی گذאشتند و یא به سوى حوزه

ه به صورت یک אیدئولوژى خشن אسאمی در تضאد بא تشیع که بא ترویج אسאم وهאبی ک

                                                 
١٤٥ vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. ٢٧٧f., ١٤٤ 
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 جمهورى هللاא ترى אز אسאمیאن رא در برאبر قوאى حزب قرאر دאشت، یک قشر وحشی
 ١٤٦.دهی کنند אسאمی אیرאن سאزمאن

ى אیمאنی آن  هאى تسنن ظאهریه אست که شیوه ترین شאخه ى وهאبیه یکی אز مرتجع فرقه
אو یکی אز روحאنیאن عصر عبאسیאن بود که در دאدگאه . شود حنبل منسوب می به אحمد بن

در دورאن خאفت مأمون حאضر به تأیید دکترین دولتی، یعنی ) محنه(تفتیش عقאید 
אى به אیمאن אو وאرد نیאورد، زیرא به  حتא شکنجه خدشه. شد نمی" هللاقرآن کאم مخلوق א"

محمد  ١٤٧.دى شرک بو حنبل گزینش خرد در حکمت אلهی نشאنه אعتقאد אبن
که در אئتאف سیאسی بא یکی אز אمیرאن  پس אز אین)  میאدى١٧٩٢وفאت (عبدאلوهאب  بن

 میאدى بא یکی אز ١٧٤٥مؤمأر توفیقی حאصل نکرد، در سאل  عربستאن به نאم عثمאن بن
سعود یک پیمאن دینی برאى تشکیل  ى عربستאن به نאم محمد بن אمرאى دیگر شبه جزیره

ى عربستאن تحت تسلط  در سאل وفאت אو تمאمی شبه جزیره. ستیک אمאرت وهאبی ب
سرאنجאم در . یאفت سعود بود و تعرض قوאى نظאمی אو به خאفت عثمאنیאن پאیאن نمی بن

 میאدى میאن سپאه عثمאنی و قوאى سعودى به وقوع پیوست، ١٨١٨جنگی که در سאل 
 وهאبیאن بאعث شد که وصلت خאنوאدگی سعودیאن و. אولین حکومت وهאبی سرنگون شد

 قرن گذشته، یعنی در ٢٠ى  در دهه. جא بمאند بر ى تشکیل یک حکومت وهאبی پא אندیشه
ى عربستאن  دورאن فروپאشی אمپرאطورى عثمאنیאن دوبאره حکومت وهאبی در شبه جزیره

 .ى سعودى قدرت سیאسی رא به دست گرفت مستقر شد و طאیفه

                                                 
مقאیسه، در رאبطه بא شکل گیرى طאلبאن و تصرف قدرت سیאسی در אفغאنستאن یک سرى مقאאت در אطאعאت سیאسی אقتصאدى  ١٤٦

ى  مقאیسه شمאره. رא بאید نאم برد" אفغאنستאن אز حمאسه تא فאجعه"جمله مقאאت دکتر پرویز ورجאوند تحت عنوאن אز . درج شده אند
  به بعد אطאعאت سیאسی و אقتصאدى، تهرאن١٣٠

١٤٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische Entwicklungen 

und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬٢, Cancik, Hubert/Eicher, 

Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٨٢, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine 

Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. III, Berlin/New York, S. ٤٤٧f., ١٩٩, und  
ى کریم کشאورز، چאپ   אز هجرت تא پאیאن قرن نهم هجرى، ترجمه-אسאم در אیرאن ): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ .

  אدאمه٢٢٣ى  ششم، تهرאن، صفحه

 ٩٨
هאى عمیق تאریخی و  دאنند و אین نزאع ریشه شرک میى وهאبیه شیعیאن رא م مؤمنאن فرقه
آورى אحאدیث تشیع אست که بא אستفאده אز خرد بشرى  ى جمع אول، شیوه. دینی دאرد

دאنند و تمאمی مرאسمی رא   رא مجאز میهللادوم، وهאبیאن فقط عبאدت א. אند گرد آورده شده
ى شرک  شوند، نشאنه אر میبود مردگאن برگز که برאى تجلیل زندگאن و یא به منאسبت یאد

אین در وאقع رد همאن مرאسم عزאدאرى تشیع ظאهریه در رאبطه بא سرکوب و . پندאرند می
ى وهאبیه  جא که فرقه אز آن. کشتאر אمאمאن شیعه و بخصوص شهאدت אمאم حسین אست

אمא برאى אجتهאد یک . کند در تدאوم تسنن حنبلیه تشکیل شده אست، אجتهאد رא رد نمی
به غیر אز אین، وهאبیאن شرکت در . ى سخت و محدود ظאهرى در نظر گرفته אست شیوه

دאنند و سرپیچی אز  ى شرعی می نمאز جمאعت و پردאخت زکאت به حکومت رא وظیفه
 ١٤٨.کنند ى مسلمאنאن محسوب می ى شرک و قتل مشرک رא وظیفه هא رא نشאنه آن

" شورאى همکאرى خلیج"ى אعضאى   میאدى بא هزینه١٩٨٣ى وهאبیه אز سאل  ترویج فرقه
ترین אقشאر مسلمאن אز  ترین و خشن ترین، مאجرאجو در پאکستאن آغאز شد و אرتجאعی

جא شدند که  هאى علمیه در آن میאنه و آسیאى مرکزى رאهی حوزه هאى خאور تمאمی کشور
ه گیرى אسאم وهאبی همאن سپאه جאنی و مزدور طאلبאن رא تشکیل دهند که ن پس אز فرא

אسאمیستی به سرکردگی حکومت אسאمی شیعیאن  تنهא مאنع تشکیل یک هیرאرشی پאن
 .אیرאن شود، بلکه بא عملیאت تروریستی אمنیت مردم متمدن جهאن رא مختل سאزد

میאنه، سرאن نظאم جمهورى  بא وجود وقوع چنین تحوאت خطیرى برאى אمنیت خאور
אز نظر . بر عرאق بودند" א پیروزىجنگ ت"אسאمی در فکر بسیج مردم جهت تدאوم 

 خمینی هللاא یאفت، زیرא אز یک سو، وحدت کلمه به رهبرى آیت هא جنگ بאید אدאمه می آن
هאى אنقאب برאى تحقق אهدאف  شد و אز سوى دیگر، آرمאن فقط אز אین طریق تضمین می

نگ دنیوى مאنند برאبرى، آزאدى و عدאلت אجتمאعی فقط در خفت جنگ و بא ترویج فره
به אین ترتیب، אسאمیאن بא تدאوم جنگ نه تنهא . אخروى شهאدت قאبل شکست بودند

سאختند، بلکه نسل  هאى درونی خویش رא محدود می بحرאن سیאسی نظאم و رقאبت
در حאلی که . کردند هאى جنگ می گرאى אنقאب رא برאى شهאدت رאهی جبهه آرمאن

                                                 
١٤٨ vgl. Peters, Rudolph (١٩٩١): Erneuerungsbewegungen im Islam vom ١٨. bis zum ٢٠. Jahrhundert 
und die Rolle des Islams in der neueren Geschichte: Antikolonialismus und Nationalismus, in: 
Islam in der Gegenwart, Ende, W. / Steinbach, Udo (Hrsg.), S. ٩١ff., München, S. ٩٦f.  
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 سאله رא برאى ١٨ تא ١٢ جوאنאن روحאنیאن کאش אز خدمت سربאزى معאف بودند،
 ٢٠بنא بر تبلیغאت رژیم אسאمی سپאه بسیج . کردند شرکت در جنگ و شهאدت بسیج می

گرفت و بسیجی شهאدتش رא אوج سعאدت،  میلیون تن אز مردم مسلمאن رא در بر می
 .کرد یعنی جشن عروسی خویش تلقی می

אو هموאره . کرد سאسی بאزى میى شهאدت یک نقش א  خمینی برאى ترویج אندیشههللاא آیت
تر  هر چه بیشتر خون بریزد، אنقאب אسאمی پیروز"ى خویش تأکید دאشت که  بر نظریه

 هللاא بא وجودى که אرتش بعثیאن عرאقی אز אیرאن بیرون رאنده شده بود، آیت". شود می
به نظر אو אسאم در خظر بود و . گفت خمینی چون گذشته אز جنگ تدאفعی سخن می

کرد و  رى אسאمی برאى پیروزى دین بאید نخست کربא و بعد אورشلیم رא فتح میجمهو
دیگر . کوبید رא در هم می" هאى شیطאنی بعثیאن عرאقی و صهیونیستאن אسرאئیلی حکومت"

ى ظهور אو رא مهیא  אنتظאر ظهور مهدى جאیز نبود و אنبوه شهیدאن بאید زمینه
 ١٤٩.سאخت می

 میאدى سرאن ١٩٨٢ سپتאمبر ٢١אع زאئرאن حج در تאریخ  خمینی به منאسبت ودهللاא آیت
هאى عرאق، مصر، אردون، سودאن و مرאکش رא به بאد نאسزא گرفت و آمریکא و  کشور

گیرى  אאسאم خوینیهא رא که در رهبرى گروگאن سپس حجت. אسرאئیل رא شیطאن نאمید
حجאج . ر آوردپرستی زאئرאن حج د سفیرאن آمریکאیی شهرتی کسب کرده بود به سر

 هللاא"هאى  אیرאنی در مکه یک تظאهرאت بر علیه آمریکא و אسرאئیل برگزאر کردند و بא شعאر
هאى  قرآن به دست گرفته و به بאم خאنه" مرگ بر آمریکא، مرگ بر אسرאئیل"و " אکبر

پلیس عربستאن سعودى אین تظאهرאت رא سرکوب کرد و حجאج مجروح رא . مکه رفتند
 ١٥٠.ی به אیرאن فرستאدبدون درمאن پزشک

ى صدور אنقאب אسאمی نه تنهא אز طریق אفسرאن אرتش رد  تشکیل دאرאلحرب و برنאمه
بא بیرون رאندن אرتش عرאق אز کشور و . شد، بلکه بאب طبع جنאح حجتیه نیز نبود می

حفظ تمאمیت אرضی אیرאن کאر אرتشیאن نیز به پאیאن رسیده و حאل نوبت دیپلمאسی بود 

                                                 
١٤٩ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٣٨٤f.  
١٥٠ vgl. Mahrad, A. (١٩٨٤): Zur Rolle des iranischen "Ministeriums für islamischen Aufklärung", in 

Orient ١/٨٤, S. ٦٥ff., Hamburg, S. ٧٠f.  

 ١٠٠
جنאح حجتیه نیز بא אهدאف . شد هאى کشور فعאل می  برאى אیجאد אمنیت مرزکه بאید

کرد و به حفظ تمאمیت אرضی   خمینی جهت تشکیل אمت אسאمی مخאلفت میهللاא آیت
بא خروج אرتش عرאق אز אیرאن نه تنهא نאرضאیتی در کشور شکل . دאد אیرאن رضאیت می

هאى  پس אز آزאدى گروگאن.  شدאلمللی אیرאن نیز دگرگون گرفت، بلکه روאبط بین
ى אیرאن و آمریکא رو به  آمریکאیی و پیروزى رونאلد ریگאن در مبאرزאت אنتخאبאتی رאبطه

 میلیאرد دאر אز دאرאیی אیرאن در آمریکא رא آزאد سאختند و ٧٬٣אیאאت متحده . بهبود بود
ى  کرهتسلیحאت نظאمی و وسאیل یدکی אز طریق . אز شدت بאیکوت אقتصאدى کאست

. سאختند شدند و شرאیط تدאوم جنگ رא مهیא می جنوبی و אسرאئیل به אیرאن فرستאده می
ى  نشینی אرتش عرאق אز سرزمین אیرאن و رد قطعنאمه در برאبر شوروى پس אز عقب

ترى رא  ى حکومت אسאمی روאبط تسلیحאتی گسترده  سאزمאن ملل متحده به وسیله٥١٤
 ١٥١.مهورى אسאمی رא متهم به شوینیسم کردبא عرאق آغאز سאخت و سرאن ج

شوروى بر خאف آمریکא در אیرאن سفאرت دאشت و متخصصאن روسی پس אز אخرאج 
به غیر אز אین، אعضאى . هא در کشور رא به عهده گرفته بودند آمریکאییאن وظאیف آن

אوضאع متزلزل درونی . حزب توده به عنوאن عوאمل شوروى در אیرאن فعאلیت دאشتند
کومت אسאمی אز یک سو و אفزאیش نفوذ شوروى در אیرאن אز سوى دیگر، دیپلمאسی ح

 سאزمאن سیא در یک گزאرش به دولت آمریکא هشدאر دאد، . کرد آمریکא رא نگرאن می
آمریکא در (...) ى نزدیک ممکن אست  رژیم خمینی متزلزل و سرنگونی آن در آینده»

شرط  مא بאید بא(...). بسیאر ) هאى کאرت(وى אین بאزى کאرتی در دست ندאرد، אمא شور
) کردن(ن אى رא تدאرک ببینیم که به مא نفوذ کאفی برאى رقאبت در معی ى گسترده برنאمه

 ١٥٢«.جאنشین تهرאن رא بدهد

                                                 
١٥١ ) vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠):, ebd. S. ٩٦, und  
vgl. Encke, U. (١٩٨٩):, ebd., S. ١٣٢ und  
vgl. Maull, H. (١٩٨٨):, ebd., S. ١٢٢, und  
vgl. Tinaye-Tehrani, A. (١٩٩٤): Der irakisch-iranische Krieg vom September ١٩٨٠ bis zum August 

١٩٨٨, Marburg, S. ١٢٢  
١٥٢ z. n. Stern, M. (١٩٨٨): Irangate, in: Der Golfkrieg, Steinbach Udo (Hrsg.), S. ١٣٣ff., Hamburg, S. 

١٣٣f. 



 ١٠١ 

ى  ى حکومت אسאمی بא شوروى در مאه فوریه سپس آمریکא برאى خرאب کردن رאبطه
א به سאزمאن אطאعאت جمهورى ب ر گ  میאدى یک لیست אز جאسوسאن ک١٩٨٣

אین لیست یک سאل قبل אز طریق یک אفسر אطאعאتی شوروى به نאم . אسאمی אرאئه کرد
. وאدیمیر کوچیکین پس אز گریز به אنگلستאن در אختیאر سאزمאن سیא گذאشته شده بود

 به خאطر لطف אو هللا خمینی دریאفت אین خبر رא یک رحمت אلهی نאمید و אز אهللاא آیت
ى جאسوسی شد و کאرکنאن  אز آن پس، سفאرت شوروى نیز تبدیل به אنه. دאنی کرد قدر

سپس تمאمی سرאن و هزאرאن تن אز . سفאرت و متخصصאن روسی אز אیرאن אخرאج شدند
 تن אز ٢٠٠در حאلی که بیش אز . אعضאى حزب توده بאزدאشت شده و به زندאن אفتאدند

אى رא به  سرאن توده" وحאنیت دورאندیشر"אعضאى אین حزب به قتل رسیدند، جنאح 
ى خویش אعترאف  گسترده" هאى خیאنت"پشت تلویزیون کشید که در خفت و خوאرى به 

 ١٥٣.کنند
 میلیאرد دאر تسلیحאت نظאمی در אختیאر عرאق ٢ میאدى ١٩٨٣شوروى در پאیאن سאل 

جא که  אز آن. گذאشت که تدאوم جنگ אرتش بعثیאن رא بא حکومت אسאمی ممکن سאزد
 خمینی אز هللاא رفتند، آیت אرتش אیرאن و جنאح حجتیه אز مخאلفאن تدאم جنگ به شمאر می

یک سو، مدیریت جنگ رא به سپאه پאسدאرאن אنقאب אسאمی تحت فرمאن محسن رضאیی 
 مرتضی عسکرى رא אز هللاא محول کرد و אز سوى دیگر، جنאح حجتیه و هوאدאرאن آیت

 .یאدى محروم سאخت م١٩٨٤אنتخאبאت مجلس در سאل 
تحت نظر سپאه پאسدאرאن و بא شرکت אنبوه بسیجیאن نوجوאن که یک کلید پאستیکی 

" مبאرک אمאم زمאن"برאى ورود به بهشت همرאه دאشتند و قبل אز طلوع آفتאب بא حضور 
אین .  میאدى فتح شد١٩٨٤ى مجنون در سאل  برאى شهאدت تهییج شده بودند، جزیره

 تن אز سربאزאن אیرאنی قربאنی ٢٠٠٠٠یبر بود که فقط در آن بیش אز نبرد موسوم به خ
در אین جنگ برאى אولین بאر سپאه بعثیאن عرאقی . هאى سیאه אسאمیאن سفאک شدند برنאمه

سرאنجאم نیروى هوאیی عرאق برאى خאصی אز تعرض قوאى . بمب شیمیאیی אستفאده کرد
هא و بنאدر نفتی אیرאن رא بمب   نفتکش میאدى١٩٨٤ مאرس ٢٧نظאمی אیرאن در تאریخ 

                                                 
١٥٣ ebd., und  

vgl. Encke, U. (١٩٨٩):, ebd., S. ١٠٣f.  

 ١٠٢
ى  در مאه ژאنویه. هאى عرאق رא به توپ بست در برאبر אرتش אیرאن بندر. بאرאن سאخت

ى مجنون رא دوبאره به تسلط خویش در آورد و در   میאدى אرتش عرאق جزیره١٩٨٥
  تن سربאز جאن١٥٠٠٠ى هویزه به وقوع پیوست، بیش אز  جنگ خونینی که در منطقه

 ١٥٤.بאختند
אمنی کشتی رאنی و حمل و  جא که تشدید جنگ در سوאحل خلیج فאرس منجر به نא אز آن

 میאدى سאزمאن ١٩٨٥ى   ژوئیه١شد، در تאریخ  هאى جهאنی می نقل نفت خאم به بאزאر
هאى אیرאن و عرאق در אخאل   رא تصویب کرد و به حکومت٥٢٢ى  ملل متحده قطعنאمه

אאسאم رفسنجאنی به   در אین دورאن حجت١٥٥.س هشدאر دאدکشتی رאنی در خلیج فאر
אو אز یک سو، در تدאرک یک تهאجم بزرگ به عرאق . دهی کل قوא در آمده بود فرمאن

دאد که بא سرنگونی بعثیאن  هאى خلیج و آمریکא تضمین می بود و אز سوى دیگر، به کشور
אند و حکومت אسאمی م عرאقی و مجאزאت صدאم حسین تمאمیت אرضی عرאق محفوظ می

جא بא آن برאى ثبאت  حאضر אست که حتא پس אز אستقرאر یک دولت هوאدאر آمریکא در آن
 .میאنه همکאرى کند خאور

אمא تدאرک یک تهאجم بزرگ به عرאق و سرنگونی بعثیאن محتאج به تسلیحאت نظאمی 
به . گرفته بود تن אز شهروندאن آمریکאیی رא به گروگאن ٧ لبنאن هللاא هم زمאن حزب. بود

غیر אز אین، אنتخאبאت ریאست جمهورى در آمریکא نزدیک بود و رونאلد ریگאن آزאدى 
אز אین رو، رאه برאى مذאکرאت אیرאن و . دאنست هא رא پیش شرط پیروزى خود می گروگאن

پس אز آزאدى אولین . هא بא تسلیحאت نظאمی هموאر بود آمریکא جهت تعویض گروگאن
 میאدى، آمریکא در مאه بعد یک هوאپیمא مملو אز لوאزم ١٩٨٥ى  ئیهگروگאن در مאه ژو

یک مאه بعد، دومین گروگאن آمریکאیی אز حبس . یدکی نظאمی به אیرאن فرستאدند
کردند  در حאلی که آمریکא به אیرאن وسאیل یدکی صאدر می.  در لبنאن آزאد شدهللاא حزب

فروختند، هم  به سپאه پאسدאرאن میى جنوبی تسلیحאت نظאمی  و אز طریق אسرאئیل و کره
دאدند که  هא رא به حکومت عرאق گزאرش می אى محل آن هאى مאهوאره زمאن بא عکس

 .هא رא منهدم سאزند نیروى هوאیی بعثیאن آن
                                                 
١٥٤ vgl. Maull, H. (١٩٨٨):, ebd., S. ١٢٢, und  
vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٣٩١f.  
١٥٥ vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. ٢٧٧f.  



 ١٠٣ 

 میאدى یک هیئت آمریکאیی به سرپرستی مאک فאرلن به אیرאن ١٩٨٦ مه ٢٥در تאریخ 
آمریکא دو هوאپیمאى .  بیروت رא فیصله دهدهאى آمریکאیی در ى گروگאن آمد که مسئله

مאک . بאربرى هم فرستאده بود که تسلیحאت و وسאیل یدکی نظאمی به אیرאن آورده بودند
پس אز دو روز אقאمت در . هא کرد هא رא مشروط به آزאدى گروگאن ى هوאپیمא فאرلن تخلیه

. هא شد آزאدى گروگאنهتل אستقאل אو نه بא حکومت אسאمی مذאکره کرد و نه موفق به 
در حאلی که هیئت آمریکאیی دست אز پא درאز تر قصد ترک אیرאن رא دאشت، حکومت 

هאى  אسאمی به مאک فאرلن خبر دאد که تسلیحאت و وسאیل یدکی نظאمی אز هوאپیمא
 ١٥٦.אند بאربرى تخلیه شده

آمریکא رא در سپאه پאسدאرאن یک گروه رאدیکאل شکل گرفته بود که هر گونه אرتبאط بא 
 منتظرى هللاא אین گروه تحت حمאیت آیت. کرد אسאمیسم تلقی می خیאنت به אصول پאن

یکی אز אعضאى אین گروه .  خمینی شده بودهللاא قرאر دאشت که منتسب به جאنشینی آیت
אو پس אز آگאهی אز خبر .  منتظرى بودهللاא مهدى هאشمی نאم دאشت و برאدر دאمאد آیت

 نخست یک شهروند سوریه رא به گروگאن گرفت که אقאمت مאک فאرلن در تهرאن
سپس گزאرش سفر گروه . ى سیאسی אیرאن و بعثیאن سوریه رא خدشه دאر سאزد رאبطه

فرستאد که در " אلشریعه" لبنאنی به نאم هللاא ى حزب مאک فאرلن به אیرאن رא به یک مجله
ه אز אین مهدى هאشمی قصد دאشت ک.  میאدى در آن درج شد١٩٨٥ نوאمبر ٣تאریخ 

אאسאم رفسنجאنی رא به عنوאن عאمل آمریکא بی אعتبאر کند، אمא رفسنجאنی  طریق حجت
ى אعدאم  موفق شد که אو رא متهم به جאسوسی برאى אیאאت متحده کرده و به جوخه

 ١٥٧.بسپאرد
پس אز دریאفت تسیلحאت نظאمی و وسאیل یدکی אز آمریکא قوאى אیرאن در یک تهאجم 

ى فאء رא تسخیر کرد و در אوאیل   میאدى شبه جزیره١٩٨٦ى   فوریه٩خ گسترده در تאری
نیروى هوאیی عرאق برאى خאصی אز فشאر نظאمی . سאل بعد به فکر فتح بصره در آمد

در پאسخ به אین تهאجم نظאمی אز یک . بאرאن کرد هא و بنאدر کشور رא بمب کش אیرאن نفت
                                                 
١٥٦ vgl. Encke, U. (١٩٨٩):, ebd., S. ١٤٤f., ١٣٢, und  

vgl. Stern, M. (١٩٨٨):, ebd., S. ١٣٣  
vgl. Ege, K. (١٩٨٧): Irangate - Iran-Contra-Skandal und Tower-Report, Köln, S. ٨f., ٦٣f.  
١٥٧ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٣٩٤f.  

 ١٠٤
 به توپ بست زیرא که نفت عرאق אز طریق ى אرتش אیرאن بنאدر کویت رא سو، توپخאنه

شد و אز سوى دیگر، نیروى دریאیی אیرאن אز حمل و  هאى جهאنی صאدر می کویت به بאزאر
پس אز אین که تقאضאى کویت جهت . کرد گیرى می نقل نفت کویت در خلیج فאرس جلو

ل هאیش در خلیج فאرس אز طریق آمریکא رد شد، شوروى بא کمאل می کش حفאظت نفت
هאى کویتی بא پرچم شوروى در خلیج  אز آن پس، کشتی. אین وظیفه رא به عهده گرفت

میאنه به نفع شوروى در   به אین ترتیب، توאزن قوא در خאور١٥٨.فאرس در حرکت بودند
پس אز تسخیر . حאل دگرگونی بود و پאکس آمریکאیی در معرض خطر جدى قرאر گرفت

جمهور وقت آمریکא، جیمی کאرتر، برאى  میאدى رئیس ١٩٧٩אفغאنستאن در سאل 
دکترین "میאنه سیאست آمریکא رא تحت عنوאن  ممאنعت אز پیشروى شوروى در خאور

 به אین ترتیب، . مدون کرده بود" کאرتر
ى خلیج فאرس به عنوאن  هאى خאرجی رא برאى کنترل منظقه آمریکא هر تאش قدرت»

مאمی وسאیل، אز جمله قدرت نظאمی کند و بא ت تعرض به منאفع حسאس خود تلقی می
 ١٥٩«.رאند رא به عقب می نآ

میאنه،  گیرى אز אفزאیش نفوذ شوروى در خאور تدאوم پאکس آمریکאیی بستگی به جلو
تضمین آزאدى کشتی رאنی در خلیج فאرس و אمنیت حمل و نقل نفت خאم در عبور אز 

تر אز  رونאلد ریگאن فرאبنאبرאین دولت آمریکא به ریאست جمهورى . ى هرمز دאشت تنگه
  موظف شد که" دکترین کאرتر"
گونه تهدید علیه حکومت سعودى ممאنعت کند و אمنیت نظאمی و سیאسی  אز هر»

 ١٦٠«.غرب در אین منطقه رא تضمین سאزدهאى دیگر هوאدאر  אسرאئیل و دولت
شد که شאمل  بیאن می" دکترین برژنف"میאنه אز طریق  سیאست شوروى در خאور

ت אز אستقرאر یک پאیگאه نظאمی خאرجی در خلیج فאرس و هم چنین جزאیر אطرאف ممאنع

                                                 
١٥٨ vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. ١٤٨f., ٢٥٦  
١٥٩ z. n. Encke, U. (١٩٨٩):, ebd., S. ١٤٠  
١٦٠ vgl. Reissner, J. (١٩٨٨): Iran-Irak - Kriegsziele und Kriegsideologien, in: Der Golfkrieg, 

Steinbach, Udo (Hrsg.), S. ٤٥ff., Hamburg, S. ٤٦, und  
vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S. ٢٩٣  



 ١٠٥ 

. شد و ممنوعیت تسلیحאت کشتאر همگאنی در אین منطقه رא در بر دאشت آن می
هאى خلیج در برאبر هم دیگر و دخאلت  گیرى אز تهدید یא אعمאل قدرت نظאمی کشور جلو

אلبته . رفتند به شمאر می" ن برژنفدکتری"در אمور دאخلی یک دیگر אز אصول دیگر 
شوروى خوאهאن شرکت مستقیم در تصمیم گیرى پیرאمون אوضאع خلیج فאرس بود که 

 ١٦١.هאى تجאرى و دریאیی رא بنא بر منאفع خویش تضمین سאزد אمنیت رאه
جא که دولت آمریکא אز אفزאیش نفوذ شوروى در خلیج فאرس نگرאن بود، بر تعدאد  אز آن
ى خلیج فאرس אفزود و حفאظت  هאى خویش در حوزه אفکن آوאکس و بمبهאى  هوאپیمא
سپس بא شوروى پیرאمون پאیאن جنگ אیرאن و . هאى کویت رא به عهده گرفت کش نفت

 رא در تאریخ ٥٩٨ى  عرאق به توאفق رسید و شورאى אمنیت سאزمאن ملل متحد قطعنאمه
بس میאن אیرאن و عرאق، در אین مصوبه آتش .  میאدى تصویب کرد١٩٨٧ ژوئیه ٢٠

אلمللی، مرאقبت سربאزאن سאزمאن  هאى بین عقب نشینی قوאى دو کشور در پشت مرز
 ١٦٢.אمنیت אز آتش بس و تعویض فورى אسرאى جنگی در نظر گرفته شده بودند

هא  توאفق سریع آمریکא بא شوروى به אین دلیل بود که جنگ אیرאن و عرאق به نیאبت آن
رت منطقه بא אهدאف سیאسی خویش، یعنی تشکیل هیرאرشی گرفت و دو قد در نمی

عربیستی به سرکردگی خود در یک جنگ بی سرאنجאم هم دیگر رא  אسאمیستی و پאن پאن
میאنه  برאى هر دو אبر قدرت جهאن کאفی بود که توאزن قوא در خאور. سאختند فرسوده می

ه حمل و نقل نفت خאم رאنی در خلیج فאرس به عنوאن شאهرא حفظ شده و אمنیت کشتی
 .جهאن تضمین شود

 سאزمאن ملل متحده دولت عرאق بאفאصله بא آن ٥٩٨ى  پس אز تصویب قطعنאمه
رא مردود دאنست، زیرא که در אین مصوبه  در برאبر حکومت אسאمی آن. موאفقت کرد

حکومت אسאمی تحت شعאر . دولت عرאق به عنوאن عאمل جنگ محکوم نشده بود
ى جنگ، سرنگونی بعثیאن عرאقی و مجאزאت  אصرאر بر אدאمه"  پیروزىجنگ، جنگ تא"

ى אیאאت  אز אین جهت، نیروى دریאیی کشور برאى אخאل در برنאمه. صدאم حسین دאشت
بא وجود حفאظت نیروى دریאیی آمریکא . گذאرى کرد متحده خلیج فאرس رא مین

                                                 
١٦١ vgl. ebd., S. ١٥٩  
١٦٢ vgl. ebd., S. ٢٧٧f.  

 ١٠٦
. شدند متصאدف و منفجر میهאى دریאیی  هאى کویتی یکی پس אز دیگرى بא مین کش نفت

هאى جنگی و  در همאن حאل نیروى هوאیی آمریکא برאى مجאزאت حکومت אسאمی نאو
 ١٦٣.سאخت هאى حفאرى نفت אیرאن در خلیج فאرس رא منهدم می אسکله
. میאنه بود אمنی در خאور  خمینی برאى خאصی אز فشאر آمریکא در پی گسترش نאهللاא آیت

هאى   میאدى بאر دیگر سرאن کشور١٩٨٧ى  که در مאه ژوئیهאو در مرאسم ودאع زאئرאن م
منطقه و آمریکא و אسرאئیل رא به بאد نאسزא گرفت و زאئرאن אیرאنی رא برאى سرنگونی 

در تظאهرאتی . ى אسאم آمریکאیی بود، تهییج کرد حکومت سعودى که به نظر אو نمאینده
 نفر به قتل ٤٠٠یش אز که عوאمل حکومت אسאمی در مکه تدאرک دیده بودند ب

رسیدند و چند صد تن مجروح شدند و حکومت אسאمی توאنست بאر دیگر مظلوم نمאیی 
جنگ، جنگ تא "אمא تبلیغאت دولتی دیگر قאدر نبود که אنبوه جوאنאن رא تحت شعאر . کند

 خمینی برאى تضمین تدאوم جنگ هللاא آیت. برאى شهאدت در جبهه بسیج کند" پیروزى
وאنאن אز وאلدینشאن رא جهت شرکت در جنگ منتفی دאنست و زنאن بسیجی ج ى نو אجאزه

 ١٦٤.ى جنگ فرستאد رא به جبهه
אنقאب "رفتند زیرא برאى صدور  אکثریت مردم אیرאن אز شرکت در جنگ طفره می

به غیر אز . شدند رفتند، אرزشی قאئل نمی که خود אز قربאنیאن آن به شمאر می" אسאمی
پس אز . سאزى نیروى کאر موאجه بא بحرאن بود  کشور نאبسאمאن و بאزאین، אوضאع אقتصאدى

آغאز جنگ تمאمی אمکאنאت کشورى و منאبع دولتی در خدمت אهدאف نظאمی قرאر گرفته 
هאى جهאنی אز سوى  رکود نسبی אقتصאدى אز یک سو و تقلیل قیمت نفت در بאزאر. بودند

 ١٩٨٣ در حאلی که אیرאن در سאل .کردند دیگر، بحرאن אقتصאدى کشور رא تشدید می
 میאدى به ١٩٨٥آمد نفتی دאشت، אین مقدאر در سאل   میلیאرد دאر در٥٬٢١میאدى 

                                                 
١٦٣ vgl. ebd., S. ١٥٠f., und  

vgl. Steinbach, Udo (١٩٨٩) (Hrsg.): Ein "vergessener Krieg" in neuer Dimension - Das Jahr ١٩٨٧, 

in: Der Golfkrieg, Hamburg, S. ١٠٢  
١٦٤ Fürtig, Henner (١٩٩٣) (Hrsg.): Der Zwischenstaatliche Faktor im Subsystem Persischen Golf, in: 
Ursachen gewaltförmiger Konflikte n der Golfregion, Internationale und zwischenstaatliche 
Faktoren, Leipziger Beitr�  zur Orientforschung, Nr. ٢, S. ٦٩ff., Frankfurt am Main, S. ١١٧  
vgl. Stern, M. (١٩٨٨): Massaker in Mekka, in: Steinbach, Udo (Hrsg.). Der Golfkrieg, S. ١٣٣ff., 

Hamburg, S. ١٣٩  



 ١٠٧ 

زمאن  هم.  میلیאرد دאر تقلیل یאفته بود٦ میאدى به ١٩٨٦ میلیאرد دאر و در سאل ١٣
 در .بردند روحאنیאن و بאزאریאن کאش אز تدאوم جنگ و مرگ جوאنאن אیرאنی سود می

هאى هنگفت دست  حאلی که سرאن کشور در خرید و فروش تسلیحאت نظאمی به ثروت
هא  آن. بردند یאفته بودند، بאزאریאن אز بאیکوت אقتصאدى و کمبود مאیحتאج زندگی سود می

. ٪ سود دאشتند١٠٠٠אز طریق فروش موאد غذאیی אحتکאر شده در بאزאر سیאه بیش אز 
شد در حאلی که تورم وאقعی  ٪ تخمین زده می٥٬١١یאنه طبق آمאر رسمی کشور تورم سאل

شد و حدאقل کאر  ٪ אرزیאبی می٧٬٢٨نرخ بیکאرى در کشور . رسید ٪ می٦٥به بیش אز 
אفزאیش سאلیאنه ( ریאل ٧٦٠ ریאل به ٥٦٧ میאدى אز ١٩٨٧ تא ١٩٧٩هאى  مزد میאن سאل

 زیر خط فقر زندگی ٪ مردم طبق آمאر دولتی٢٤در حאلی که . روزאنه رسیده بود) ٪٩
ى حאکم  هم زمאن طبقه. ٪ אز مردم کمی بאאى خط فقر قرאر دאشت٤٤آمد  کردند، در می

دهند به همאن ثروتی دست یאفته  ٪ אز مردم رא تشکیل می٢روحאنی و بאزאرى که فقط 
 ١٦٥.بود که خאندאن پهلوى در אنحصאر خود دאشت

هאى مאدى و دنیوى مردم رא  ی نیאز خمینی אز همאن آغאز ورودش به אیرאن تمאمهللاآیت א
وאر خود رא پیرאمون مسאئل אقتصאدى کشور بא  هא نظرאت אبله אو بאر. دאنست بیخود می

کسی که برאى "و " مورچه هم کאرگر אست"، "אقتصאد مאل خر אست"عبאرאتی مאنند 
ر طی אمא אو د. ، אبرאز کرده بود"مزد و خאنه ندאرد کند نیאزى به کאر شهאدت زندگی می

دورאن وאیتش پی برد که در عصر نو مسאئل אقتصאدى و אجتمאعی مאنند دورאن وאیت 
. شوند و کشور به صورت دورאن قرون وسطא قאبل אدאره نیست پیאمبر אسאم تنظیم نمی

حسین موسوى سאلیאن سאل بא شورאى نگهبאن برאى تصویب قאنون אصאحאت  ى میر کאبینه
אو وظیفه دאشت . گیر بود ى سیאست אقتصאدى میאن مدت در אرضی، قאنون کאر و برنאمه

که روאبط אقتصאدى کشور رא چنאن سאزمאن دهد که هم تدאوم جنگ ممکن شود و هم 
لیکن . ى حאکم، یعنی روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא تضمین سאزد منאفع مאدى طبقه

ت و مردود دאنس شورאى نگهبאن تمאمی قوאنین یאد شده رא متنאقض بא شریعت می
ى میر حسین موسوى و شورאى نگهبאن دאمن شریعت رא  سرאنجאم نزאع کאبینه. کرد می

 .گرفت و در مجلس طرح شد
                                                 
١٦٥ vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠):, ebd. S. ١٩٧f., und  

vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S.١٨٥  

 ١٠٨
ترى אز شریعت بود،  کرد و خوאهאن تفسیر مאیم حسین موسوى אز فقه پویא دفאع می میر

دאوم ى صنאیع دولتی و رشد אقتصאدى و ت زیرא تصویب قوאنین یאد شده رא برאى توسعه
אאسאم  אعضאى شورאى نگهبאن و رئیس جمهور وقت، حجت. دאنست نظאم ضرورى می

אى، هوאدאر فقه سنتی بودند، زیرא تحت شرאیط موجود روحאنیאن و بאزאریאن بهترین  خאمنه
تشدید بحرאن אقتصאدى عאمل بحرאن . شرאیط ممکنه رא برאى אنبאشت ثروت دאشتند

پس . سאخت  تدאوم نظאم رא بא خطر جدى موאجه میאیدئولوژیک حکومت אسאمی بود و
אى  ى مبאحث دینی در مجلس ثمره  خمینی برאى فیصلههللاא אز אین که پאدرمیאنی آیت

وאیت " میאدى حزب جمهورى אسאمی رא منحل و فتوאى ١٩٨٧ندאد، אو در سאل 
ین אو در אین فتوא مدعی شد که حکومت אسאمی جאنش. رא صאدر کرد" ى فقیه مطلقه

بنאبرאین تضمین تدאوم نظאم . شود پیאمبر אست و وאیت جزء אصول دین محسوب می
نمאز، روزه، (جمهورى אسאمی و حفאظت אز نهאد وאیت فقیه نسبت به رعאیت فروع دین 

 .אولویت دאرند) خمس، زکאت، حج، جهאد، אمر به معروف و نهی אز منکر
برخی אز مجتهدאن . ی کشور خאتمه ندאدبه אوضאع بحرאن" ى فقیه وאیت مطلقه"فتوאى 

رא به کلی אنکאر کردند و نزאع پیرאمون حدود تفسیر  تشیع ظאهریه مصدאق دینی آن
 خمینی به نאچאر مصلحت پیشه کرد و هللاא سرאنجאم آیت. شریعت به پאیאن نرسید

دولت در ("پلورאلیسم درونی مجتهدאن دینی و وאقعیت سאختאرى دین אسאم در אیرאن 
شورאى مصلحت نظאم جمهورى "אو سپس فرمאن تشکیل . رא در نظر گرفت") تدول

 عضو دאشت و موظف بود که قوאنینی رא ١٣אین نهאد در אوאیل . رא صאدر کرد" אسאمی
אند، جهت مصلحت  که به علت تنאقض بא شریعت توسط شورאى نگهبאن مردود شده

گونه که در جאى دیگرى  همאن. نظאم، یعنی تضمین تدאوم جمهورى אسאمی تصویب کند
 طرح کردم، 

هאى  بא تشکیل شورאى مصلحت نظאم برאى אولین بאر ممکن شد که بא وجود مخאلفت»
ى  هאى אجتمאعی و אقتصאدى برאى کشور مسئله دینی و سیאسی پیرאمون تعیین سیאست

 ١٦٦«.ته شوندهאى سیאسی در نظر گرف تدאوم جمهورى אسאمی نیز در אتخאذ تصمیم

                                                 
١٦٦ Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٠٧  



 ١٠٩ 

هאى خאرجی و  گرאیی در حکومت אسאمی تمאمی دولت هאدینه شدن مصلحتبא ن
אپوزیسیون جمهورى אسאمی אز אفکאر و رفتאر متضאد، گفتאر و کردאر غیر متعאرف و غیر 

به אین دلیل که . ى سرאن حکومت אسאمی אنگشت به دهאن مאندند مسئوאنه
نی אست و فقط یک گرאیی فقط تصمیمی برאى خروج אز یک وضعیت بحرא مصلحت

دستאن   ریزى شده برאى تجدید قوאى אسאمیאن و تعرض دوبאره به فرو نشینی برنאمه عقب
شینی،  لیکن אین عقب. هאى همسאیه در دאرאلحرب אست جאمعه در دאرאאسאم و به کشور

هא و یא تعهد به صلح אست و نه אین  نه به معنی رسمیت دאدن به حقوق אجتمאعی אنسאن
گونه که در جאى دیگر نیز خאطر  همאن. شود گشت محسوب می یر قאبل بאزوאکنش غ

شود و  گرאیی אز قرآن و زندگی پیאمبر אسאم אستنتאج می نشאن کردم، دکترین مصلحت
گرאیی در تعیین  به معنی ترویج ترور، توحش، تعرض و تجאوز אز یک سو و مصلحت

ى حאکم  رאى تحقق منאفع مאدى طبقهى אین אعمאل بربرאنه אز سوى دیگر אست که ب درجه
 ١٦٧.شود روحאنی و بאزאرى گزیده می

گرאیی سرאن حکومت אسאمی قאدر هستند که پیرאمون مسאئل  ى مصلحت به وسیله
که در  هא رא بزنند، بدون אین ترین حرف هאى دولتی متنאقض متفאوت אجتمאعی و سیאست

ى אنسאنیت  در حאلی که دربאره. دبرאبر אعتقאد وאقعی و אهدאف سیאسی خود قرאر بگیرن
در حאلی که برאى صدور אنقאب و . زنند رאنند، به نقض حقوق بشر دאمن می سخن می

در حאلی که . کنند کنند، خودشאن رא אز خدمت سربאزى معאف می شهאدت تبلیغ می
אندאزند،  دهند و بسאط شאق و سنگسאر برאى مردم به رאه می دאدگאه شریعت تشکیل می

ى אز אعمאل شریعت برאى  هאى بسته ى خود دאدگאه روحאنیت سאخته که در پشت دربرא
هאى علمیه به  به אین ترتیب، تمאمی روאبط مبتذل حوزه. روحאنیאن صرف نظر کنند

شود و نه فقط شرאیط حوزوى شدن سیאست و دولت  ى سیאسی کشور کشیده می جאمعه
سאאرى به روאبط אجتمאعی مردم بسط  دیوאنکند، بلکه بא ترویج آن אز طریق  رא אیجאد می

 .سאزد دאده شده و شرאیط کلی سقوط فرهنگی و אخאقی جאمعه رא فرאهم می
                                                 

  ، אنتشאر در אینترنت٢ و ١مدאرى در אیرאن، بخش  ى دولت دאرى و فلسفه نقدى بر تאریخ دین): ٢٠٠٦(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ١٦٧
vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)  

 دولت، پیرאمون دین و" هאى אیرאنی مאرکسیست" نقدى بر گفتمאن -ى طبقאتی  زبאن دینی و سلطه): ٢٠٠٦(مقאیسه، فریدونی، فرشید 
  אنتشאر در אینترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)  

 ١١٠
معیאر . شود ممکن می") در رאه خدא ("هللاא سبیل توجیه אین کאشی عریאن بא مفهوم فی

وم حفאظت אز אین نظאم ننگین جمهورى אسאمی و تضمین تدא" در رאه خدא"توفیق فعאلیت 
به אین معنی که منאفع مאدى و .  جنسیتی אمت אسאمی אست-سאختאر نکبت بאر طبقאتی 
بنאبرאین . ى حאکم روحאنی و بאزאرى کشور محفوظ بمאند جאیگאه אجتمאعی طبقه

نگرى در אهدאف مخرب،  گرאیی نه به معنی پذیرفتن شکست אست و نه به بאز مصلحت
. אنجאمد אست دאرאאسאم و دאرאلحرب میمرتع و متعرض אسאمیאن، یعنی تحقق سی

 گونه که در جאى دیگر طرح کردم،  همאن
دهی شده جهت تجدید قوא  گرאیی نظאم אسאمی فقط یک عقب نشینی سאزمאن مصلحت»

مאنند سپאهی که پس אز شکست برאى تجدید قوא و تهאجم مجدد، گאم به گאم به . אست
زد که سא د و مستقאت جنگی رא نאبود میکن نشیند و در همאن حین کشتאر می عقب می

 ١٦٨«.אز فشאر تهאجم دشمن بکאهد
گرאیی بود که سرאنجאم سرאن حکومت אسאمی برאى  در وאقع אز طریق همین مصلحت

نوجوאنאن " جنگ، جنگ تא پیروزى"حفظ نظאم بא وجودى که سאلیאن سאل تحت شعאر 
אسאمیستی خویش  پאنگذאرى شده قربאنی سیאست  بسیجی رא بر روى منאطق مین

 . شورאى אمنیت سאزمאن ملل متحده رא پذیرفتند٥٩٨ى  کردند، قطعنאمه می
برد، אلحسین و אلعبאس  هאى میאن در אوאخر جنگ بعثیאن عرאقی بא کمک شوروى بא رאکت

. توאنستند که تهرאن و قم رא نیز بمب بאرאن کنند هא می مسلح شده بودند و אز طریق آن
جوאن برאى شرکت در جنگ و شهאدت در رאه   و تهییج بسیجیאن نودیگر زمאن فریب

روحאنیאن و بאزאریאن مستقیمًא " جאن مبאرک"به سر رسیده بود و " אنقאب אسאمی"صدور 
به غیر אز אین، گسترش جنگ به نقאط مرکزى אیرאن . در معرض خطر مرگ قرאر دאشت

آورى خمس و زکאت  گر جمعدی. کرد ى حאکم کشور رא تهدید می منאفع مאدى طبقه
فروشی به چنگ آورده بودند به رאحتی  אنبوهی رא که بאزאریאن אز طریق אحتکאر و گرאن

ى بعثیאن عرאقی אز بمب شیمیאیی به سرאن جمهورى  بخصوص אستفאده. ممکن نبود
آور رא به محل  هאى عرאقی قאدر هستند که אین بאر مرگ دאد که رאکت אسאمی هشدאر می

 .هא نیز حمل کنند نאقאمت آ
                                                 
جא مقאیسه، همאن ١٦٨  



 ١١١ 

به غیر אز אین، אرتش عرאق در همین سאل جزאیر فאء و مجنون رא אز چنگ قوאى نظאمی 
אز آن پس، אرتش بعثیאن عرאقی در . אیرאن در آورده و جنگ روند دیگرى گرفته بود

فقط در شش مאه آخر جنگ بیش . تهאجم و سربאزאن אیرאنی در حאل عقب نشینی بودند
 میאدى ١٩٨٨ى   ژوئیه٣در تאریخ .  سربאزאن אیرאنی جאن سپردند تن אز٩٠٠٠٠אز 

אیر رא بر فرאز خلیج فאرس  برى شرکت אیرאن نیروى دریאیی آمریکא یک هوאپیمאى مسאفر
سرאنجאم سرאن حکومت .  سرنشین آن شد٢٩٨بא رאکت منهدم کرد و بאعث مرگ 

אمنیت سאزمאن ملل متحده  شورאى ٥٩٨ى  אسאمی نتیجه گرفتند که אگر אیرאن قطعنאمه
تحت . رא نپذیرد و به جنگ خאتمه ندهد، آمریکא جمهورى آنאن رא سرنگون خوאهند کرد

 خمینی بא אصرאر سرאن حکومت אسאمی جאم زهر نوشید و در هللاא چنین شرאیطی آیت
ى   میאدى برאى مصلحت نظאم אین قطعنאمه رא که برنאمه١٩٨٨ى   ژوئیه١٨تאریخ 

 .، پذیرفتنאمید شیطאن می
ى אسאمیאن در אیرאن خאتمه یאفت و  گرאیی نه خشونت بربرאنه روشن אست که بא مصلحت

אسאمیستی به سرکردگی خویش  نه حکومت אسאمی אز تحقق אستقرאر هیرאرشی پאن
ى سאزمאن مجאهدین خلق به  אسאمیאن پس אز آتش بس بא عرאق حمله. صرف نظر کرد

هم زمאن ترور . אى برאى کشتאر زندאنیאن سیאسی کردند نهرא بهא) فروغ جאویدאن(אیرאن 
ریزى و متحقق شد، در حאلی که  سرאن אپوزیسیون حکومت אسאمی در تبعید برنאمه

هאى تروریستی  به אین ترتیب، حمאیت אز گروه. میאنه אدאمه یאفت אغتشאش در خאور
در فلسطین در " یمتنظ"و " جهאد אسאمی"، "حمאس" در لبنאن، هللاא אسאمی مאنند حزب

 ١٦٩.گرفت دستور سیאست خאرجی حکومت אسאمی قرאر
 هللاא ى آیت جא که پس אز אفشאى سفر مאک فאرلن به אیرאن برخی אز אعضאى خאنوאده אز آن

منتظرى قربאنی حکومت אسאمی شده بودند، אو کشتאر زندאنیאن سیאسی رא غنیمت شمرد 
منتظرى در . ى حسאب کند سویه خمینی تهللاא که بא دولت میر حسین موسوى و آیت

خوאست  ى אو אنتقאد و אز אو بאز אى به میر حسین موسوى شدیدًא אز سیאست کאبینه نאمه
. کرد که چه کسی مسئولیت تدאوم جنگ و کشتאر زندאنیאن سیאسی رא به عهده دאرد
                                                 
١٦٩ vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠):, ebd. S. ١٥٦f., und  

vgl. Gorawantschy, Beatrice (١٩٩٣): ebd., S.١٥٢f., und  
vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٠٩f.  

 ١١٢
אنتقאدאت " אنقאب אسאمی"سپس منتظرى در یک سخنرאنی به منאسبت دهمین سאلگرد 

هאى אنقאب تא  א به سرאن حکومت تجدید کرد و مدعی شد که حتא یکی אز آرمאنخود ر
אز אین پس، برאى سرאن حکومت אسאمی مسلم شد که . کنون متحقق نشده אست

قאدر نخوאهد بود که " אنقאب אسאمی" منتظرى در مقאم وאیت فقیه و رهبرى هللاא آیت
 خمینی هللاא در אین شلوغی آیت. ن کندهא تضمی تدאوم جمهورى אسאمی رא بنא به میل آن

هאى شیطאنی رא غنیمت شمرد و بא صدور فتوאى قتل سلمאن رشدى بאر  אنتشאر کتאب آیه
در همین دورאن . ى خطر برאى אسאم مخאلفאنش رא אز میאن بر دאشت دیگر به بهאنه

کنאر و   منتظرى برگزیده شده بودند، برهللاא تمאمی אمאمאن جمعه که אز طریق آیت
هم زمאن حکومت . هאى دولتی و سپאه پאسدאرאن پאکسאزى شدند وאدאرאن אو אز نهאده

אسאمی אو رא چنאن تحت فشאر گذאشت که אو אز نیאبت وאیت فقیه و مقאم رهبرى 
 ١٧٠.صرف نظر کرد" אنقאب אسאمی"

 میאدى سرאن حکومت אسאمی ١٩٨٩ ژوئن ٤ خمینی در تאریخ هللاא پس אز وفאت آیت
אین خمینی سفאک و پست فطرت . ر به تقسیم میرאث سیאسیش پردאختندمאنند אشخو

که به سرکردگی אسאمیאن بیش אز ده سאل بر אیرאن حکومت کرد، به غیر رنج، آوאرگی 
 تن در ٥٠٠٠٠٠فقط بیش אز . دستאن جאمعه چیزى بאقی نگذאشت و فאکت برאى فرو

 میلیون معلول ٥٬١ی که بیش אز ى دאرאلحرب شدند، در حאل جنگ بא عرאق قربאنی برنאمه
خسאرت جنگی .  میلیون بی خאنمאن به جאى مאندند٥ى جنگی و   میلیون آوאره٣ تא ٢و 

در همאن حאل سرאن جمهورى אسאمی . شد  میلیאرد دאر تخمین زده می٥٥٦کشور به 
هنوز אرقאم . کردند  میلیאرد دאر غرאمت جنگی אز بعثیאن عرאقی مطאلبه می١٠٠٠
لیکن سرکوب אپوزیسیون . ى در رאبطه بא کشتאر زندאنیאن سیאسی در دست نیستمعتبر

אאرض، ملحد و محאرب و برאى تحقق دאرאאسאم  که تحت عنאوین منאفق، مفسد فی
گرאى אنقאب رא به بאر آورد، بلکه منجر به  عملی شد نه تنهא قتل אنبوه جوאنאن آرمאن

به بیאن دیگر، . אنیאن به خאرج אز کشور شد میلیون نفر אز אیر٣پنאهندگی بیش אز 
 خمینی نفس مبאرزه در کشور رא شکستندـ تلفאت جאنی، هللاא אسאمیאن به سرکردگی آیت

هאى אخאقی، فرهنگی و عאطفی که شهروندאن אیرאن متحمل شدند،  خسאرאت مאدى، زیאن

                                                 
١٧٠ vgl. Wöhlert, T. (١٩٩٠):, ebd. S. ١٦٢f., und  



 ١١٣ 

کشور هنوز قאبل محאسبه نیستندـ אین אوضאع אقتصאدى که پس אز وفאت خمینی در 
ى کشور بررسی  فرمא بود به بهترین وجه ممکنه אز طریق سאزمאن برنאمه و بودجه حکم

 . شده אست
 میلیאرد ریאل به قیمت ٣٬٣٩٢٢ معאدل ١٣٥٦محصول نאخאلص دאخلی که در سאل »

 کאهش یאفته و در ١٣٦٨ میلیאرد ریאل در سאل ٣١٤٢ بود به سطح ١٣٥٣ثאبت 
 تنزل خوאهد نمود، ١٣٧٧ میلیאرد ریאل در سאل ٢٧٥٧وضعیت אدאمه روند موجود به 

بא در نظر گرفتن .  درصد در ده سאل آینده אست٣٬١که نشאن دهنده کאهشی معאدل 
 هزאر ریאل ١١٤ در صد، محصول نאخאلص دאخلی سرאنه אز ٢٬٣نرخ رشد جمعیت معאدل 
و در  کאهش یאفته، ١٣٦٧ هزאر ریאل در سאل ٩٬٥٨ به ١٣٥٦به قیمت ثאبت در سאل 

 تنزل خوאهد نمود، روند ١٣٧٧ هزאر ریאل در سאل ٩٬٣٧صورت אدאمه روند موجود به 
 در صد در ده سאل آینده در وאقع نشאن دهنده گسترش ٥٬٤تولید سرאنه بא نرخ کאهنده 

אى אست که بאید  ترکیب محصول نאخאلص دאخلی نیز אز אمکאنאت عمده. فقر عمومی אست
אى אز  سאلهאى אخیر و در אدאمه روند موجود، سهم عمدههمچنین در . بدאن توجه شود

تولید جאمعه در بخشهאى غیر مولد אقتصאد بوده، به طورى که سهم بخش خدمאت در 
 ١٧١«. در صد אفزאیش یאفته אست٥٠ش אز محصول دאخلی به بی

گیرى אین تحلیل سאزمאن برنאمه و بودجه به سرאن حکومت אسאمی هشدאر  در پی
 تغییرאت کلی در کشور حאصل نشوند، تدאوم אوضאع موجود برאى نظאم دهد که אگر می

 خمینی هللاא بنאبرאین وאرثאن آیت. جمهورى אسאمی عوאقب شدیدى به بאر خوאهد آورد
ى حאکم روحאنی و بאزאرى  بאید برאى حفظ حکومت אسאمی و تحقق منאفع مאدى طبقه

به אین . دאشتند ندאزه نگאه میکردند و در تقسیم میرאث مرشد خویش א مصلحت پیشه می
אאسאم  حجت. هאى متفאوت אسאمیאن شکل گرفت ترتیب، تقسیم قدرت میאن جنאح

رفسنجאنی که سאلیאن سאل رئیس مجلس شورאى ملی بود و در אوאخر جنگ به نیאبت 
دهی کل قوא رא به عهده دאشت، برאى پست ریאست جمهورى در   خمینی فرمאنهللاא آیت

אى که طبق قאنون אسאسی کشور پس אز دو دوره  حجت אאسאم خאمنه. نظر گرفته شد

                                                 
، אنتشאرאت )١٣٧٢-١٣٦٨(مقאیسه، پیوست قאنون برنאمه אول توسعه אقتصאدى و אجنمאعی و فرهنگی جمهورى אسאمی אیرאن  ١٧١

١-١ى  ، نشر سאزمאن برنאمه و بودجه، صفحه)١٣٦٩(سאزمאن برنאمه و بودجه   

 ١١٤
" ى فقیه وאیت مطلقه"ریאست جمهورى دیگر مجאز به کسب אین پست نبود، برאى مقאم 

ى אجتهאد  جא که אو به درجه لیکن אز آن. در نظر گرفته شد" אنقאب אسאمی"و رهبرى 
در . هبرى دینی تمאیز قאئل شدنرسیده بود، مجلس خبرگאن میאن رهبرى سیאسی و ر

 אرאکی به هللاא אى به رهبرى سیאسی کشور در آمد، آیت אאسאم خאمنه حאلی که حجت
در بאزنگرى قאنون . عنوאن مرجع تقلید، رهبرى دینی אمت אسאمی رא به عهده گرفت
مند، بلکه برאى تمرکز  אسאسی جمهورى אسאمی نه تنهא אین تمאیز در אصول رهبرى قאنون

گرאیی در  شدن مصلحت رت سیאسی پست نخست وزیرى حذف شده و برאى نهאدینهقد
بא وجودى . حکومت אسאمی، شورאى مصلحت نظאم در متمم قאنون אسאسی درج شدند

 تن אز אفرאد حقوقی کشور رא در אین نهאد در نظر ١٣که قאنون אسאسی فقط شرکت 
ترین و   تن אز قدرتمند٤٠ گرفته بود، لیکن אعضאى شورאى مصلحت نظאم به بیش אز

در وאقع بא شرکت אعضאى حقیقی در אتخאذ . ترین אفرאد کشور אفزאیش یאفتند ثروتمند
هאى سیאسی کشور همאن سאختאر پلورאلیسم دאخلی مجتهدאن تشیع ظאهریه که  تصمیم

نهאدینه شده אست، در سאختאر " دولت در دولت"طی پنج قرن در אیرאن به صورت 
در حאلی که אعضאى حقوقی بنא بر قאنون אسאسی و مقאم دیوאنی خود . شدحکومتی אدغאم 

کنند، אعضאى حقیقی نمאیندگאن محאفل ثروت و  در شورאى مصلحت نظאم شرکت می
ى حאکم روحאنی و بאزאرى אیرאن بא تشکیل و  به بیאن دیگر، طبقه. قدرت در کشور هستند

هאى مهم سیאسی  אتخאذ تصمیمگسترش شورאى مصلحت نظאم همאن سאختאرى رא برאى 
دست جאمعه برאى حفظ حکومت אسאمی  ى فرو אیجאد کرد که در برאبر مقאومت طبقه

 ١٧٢.نیאز دאشت
حسین موسوى אز طریق  در همین شورא تمאمی قوאنینی که در دورאن نخست وزیرى میر

نא شورאى نگهبאن متنאقض بא شریعت אرزیאبی و مردود شده بودند، یکی پس אز دیگرى ب
 جنسیتی אمت אسאمی و تضمین منאفع -بر مصلحت نظאم، یعنی برאى حفظ نظאم طبقאتی 

ى  ى پنچ سאله אولین برنאمه. ى حאکم روحאنی و بאزאرى کشور تصویب شدند مאدى طبقه

                                                 
١٧٢ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤١٢ff. und  

 אدאمه، ٩٦ى  ، در آرمאن و אندیشه، جلد אول، صفحه"تئورى توتאلیتאریسم"نظאم جمهورى אسאمی و ): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید 
   אدאمه و אنتشאر در אینترنت١١١ى  برلین، صفحه

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)  



 ١١٥ 

سאزى شرאیط کلی تولید در دستور   میאدى آغאز شد و بאز١٩٨٩אقتصאدى در مאه مאرس 
به אین ترتیب، دوبאره در کشور شرאیط .  قرאر گرفتى حکومت אسאمی سیאست توسعه

زمאن وزیر אقتصאد  هم. ى تولیدאت אنبوه مهیא شد روند אرزش אفزאیی سرمאیه به وسیله
ى رفسنجאنی، نوربخش، و رئیس بאنک مرکزى کشور، عאدلی به آمریکא و אروپא  کאبینه

گذאرى در کشور  رمאیهسفر کردند که אیرאنیאن تبعیدى رא برאى بאزگشت به אیرאن و س
هא در کشور تشکیل  ى پنج سאله بאزאر آزאد אرز در دورאن تحقق אولین برنאمه. تشویق کنند

ى گلوبאل قرאر  هאى شنאور אقتصאد אیرאن در روند אرزش אفزאیی سرمאیه شد و بא אیجאد אرز
 ١٧٣.گرفت
کومت گرאیی سرאن ح کאر تبعیدى אز درک مصلحت جא که אپوزیسیون محאفظه אز آن

אسאمی عאجز بود، تحقق אین تحوאت در کشور رא به معنی آغאز روند دموکرאتیک تلقی 
אאسאم رفسنجאنی، رא  هאى متفאوت رئیس جمهور אسאمی، حجت کرد و در جلسه می

زمאن   هم١٧٤.شد در کشور می" אنتخאبאت آزאد"نאمید و خوאهאن  گوربאچوف אیرאن می
ر پی طرאحی و تحقق سیאست مرتجع، متعرض و سرאن حکومت אسאمی چون گذشته د

אز אین . مخرب خویش، یعنی تشکیل دאرאאسאم و دאرאلحرب تحت شرאیط نوین بودند
ى אنهدאم אپوزیسیون در دאخل و ترور فعאאن سیאسی در تبعید رא  رو אز یک سو، برنאمه

آورى   فندر تدאرک" بلوک سوسیאلیستی"ریختند و אز سوى دیگر، پس אز فروپאشی  می
ى دستیאبی به تسلیحאت کشتאر همگאنی محدود  لیکن برنאمه. אى و بمب אتمی بودند هسته

ى شمאلی، آفریقאى  هאى لیبی، سوریه، عرאق، کره شد و دولت به حکومت אسאمی نمی
ى  אز אین رو دیپلمאسی آمریکא که خود رא برنده. گرفت جنوبی و آرژאنتین رא نیز در بر می

ى تحکیم سرکردگی خویش رא برאى  אنست و تحت شرאیط نوین אنگیزهد جنگ سرد می
هאى  کشور"نظم نوین جهאنی رא در برאبر " تدאفعی"دאرى دאشت، دکترین  جهאن سرمאیه

آورى دو گאنه، دوم،  אول، ممאنعت אز صאدرאت فن. تحت سه אصل تدوین کرد" مسلح
 ١٧٥.تکאمل تسلیحאت دفאعی و سوم، خلع سאح אجبאرى

                                                 
١٧٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٢٥ff.  
دستنوشته در رאبطه بא אنتخאبאت آزאد در אیرאن(...): قאیسه، دهکوردى، نورى  ١٧٤  
١٧٥ vgl. Depp, Frank (١٩٩١): Jenseits der Systemkonkurrenz - Überlegungen zur Neuen Welt-

ordnung, Marburg, S. ١٧٣ 

 ١١٦
آمریکא بود که منجر به جنگ دوم " تدאفعی"قع אعمאل אصل سوم همین دکترین در وא

بعثیאن عرאقی که پس אز شکست جمهورى אسאمی در صدر جنبش . خلیج شد
میאنه بودند و אنتظאر אرجی رא دאشتند که به  عربیسم مدعی سرکردگی نظאمی در خאرو پאن

گرفت،  هא تعلق می عربی به آنهאى  دلیل ممאنعت אز صدور אنقאب אسאمی به کشور
به אین ترتیب، بعثیאن عرאقی نه تنهא . خوאهאن אدغאم کویت به تمאمیت אرضی عرאق شدند

یאفتند،  ى خویش، یعنی به بنאدر کشتیرאنی در خلیج فאرس دست می به آرزوى دیرینه
ز א. کردند  میلیאرد دאرى خود به کویت رא برאى همیشه منتفی می١٠٠بلکه مقروضیت 

جא که سفیر کویتی آمریکא در برאبر درخوאست بعثیאن مقאومتی نشאن ندאد، אرتش  آن
אز אین پس دیپلمאسی אیאאت متحده .  میאدى کویت رא تسخیر کرد١٩٩٠عرאق در سאل 

هאى جهאن رא تحت فرمאن خویش متحد سאخت و بא مقبولیت شورאى אمنیت  کشور
دولت عرאق برאى حفظ نیروى . ر کشیدسאزمאن ملل متحده به سوى خلیج فאرس لشک

 ١٢١هאیش رא که   فروند אز هوאپیمא١٤٧ میאدى ١٩٩١ى  هوאیی خویش در مאه فوریه
جא که אیאאت متحده  אز آن. אفکن و جنگنده بودند، به אیرאن فرستאد هא بمب فروند אز آن

کردگی عربیستی به سر ریزى کرده بود و یک نظم پאن אنهدאم אرتش عرאق رא برنאمه
جא دولت عرאق در אنتظאر همبستگی  پذیرفت و אز آن میאنه نمی بعثیאن عرאقی رא در خאور
شد، قوאى متفقאن در عرض شش هفته عرאق  ى خאک کویت نمی אعرאب حאضر به تخلیه

میאنه  لیکن دولت آمریکא برאى خאرو. رא به אوضאع دورאن قرون وسطא بمب بאرאن کرد
میאنه  عربیسم در خאور یجه به אین بسنده کرد که سردمدאر پאنאى ندאشت و در نت برنאمه

אز אین رو، אرتش متفقאن پس אز شکست قوאى نظאمی عرאق אوضאع . نאبود شده אست
هא که در شمאل  شیعیאن که در جنوب و کرد. سیאسی کشور رא به حאل خود گذאشت

صدאم به خאک و خون عرאق بر علیه بعثیאن قیאم کرده بودند، אز طریق אرتش فدאییאن 
 سאل تحت بאیکوت אقتصאدى قرאر گرفت و ١٢אز آن پس، عرאق به مدت . کشیده شدند

ى حمאقت بعثیאن و جنאیאت دولت  مردم بی گنאه אین کشور مجبور بودند که هزینه
آمد نفتی אز دست   میلیون دאر در٣٠٠فقط در عرض אین مدت . آمریکא رא بپردאزند

هאى درمאنی   هزאر کودک به دلیل فقدאن دאرو٥٠٠و بیش אز مردم عرאق بیرون رفت 
 ١٧٦.جאن سپردند

                                                 
١٧٦ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٦٢ff., und  



 ١١٧ 

ى אین کشور حکومت   سאله١٢ى عرאق در جنگ دوم خلیج و بאیکوت  بא شکست قאطعאنه
بא وجودى که برخی . میאنه شد אسאمی אیرאن خود به خود تبدیل به قدرت نظאمی خאور

گ دوم خلیج خوאهאن پشتیبאنی نظאمی אز ى جن אسאمیستی در آستאنه هאى پאن אز جریאن
گرאیی کردند و در فکر تحقق  אرتش عرאق بودند، لیکن سرאن جمهورى אسאمی مصلحت

אسאمیستی به سرکردگی خود نאظر سرکوب אرتش بعثیאن عرאقی و کشتאر  ى پאن برنאمه
אجیر אلمللی رא  هאى بین زمאن حکومت אسאمی دאل هم. مردم بی گنאه אین کشور شدند

 .کرد که سپאه پאسدאرאن אنقאب رא مجهز به تسلیحאت אسترאتژیک و بمب אتمی کنند
هא حکومت אسאمی رא متهم کرد  دولت آمریکא بאر" بلوک سوسیאلیستی"پאشی  پس אز فرو

אى رא אز شوروى سאبق به کشور  آورى هسته که بא אستخدאم متخصصאن قزאق دאنش فن
 میאدى سאزمאن سیא ١٩٩٣در سאل .  کאهک אتمی אستکند و در پی خریدאرى وאرد می

در یک گزאرش پیرאمون بررسی قدرت نظאمی אیرאن به دولت آمریکא هشدאر دאد که אگر 
 به بمب ٢٠٠٠אى حکومت אسאمی ممאنعت نشود، אرتش אیرאن تא سאل  ى هسته אز برنאمه

آورى  ز صدور فنگیرى א אز آن پس، دولت آمریکא برאى جلو. אتمی دست خوאهد یאفت
 ١٩٩٣آمریکא در طی مذאکرאتی دولت آرژאنتین رא در سאل . تر شد دوگאنه به אیرאن فعאل

سپس دولت چک . دאد همکאرى אتمی بא אیرאن رא لغو کند میאدى متقאعد سאخت که قرאر
. آورى شرکت אسکودא رא به אیرאن متوقف سאزد رא تحت فشאر گذאشت که صאدرאت فن

گאنه به  آورى دو گیرى אز אنتقאل فن لت אنگلستאن قوאنینی رא برאى جلودر همین سאل دو
 میلیون دאر بא ٤هאیی رא که بیش אز  אیرאن تصویب کرد و سنאى آمریکא تمאمی کنسرن

 . אیرאن تجאرت دאشتند، مشمول تعقیب قאنونی و مجאزאت نمود
 میאدى ١٩٩٨ى אین مشکאت، حکومت אسאمی موفق شد که در سאل  بא وجود همه

 کیلومتر، قدرت حمل کאهک به وزن ١٥٠٠ تא ١٠٠٠برد  (٣رאکت میאن برد شهאب 
به غیر אز אین، حکومت אسאمی برאى تکمیل . رא بא موفقیت آزمאیش کند)  کیلو٨٠٠

هאى روسی مجهز  دریאیی هא و زیر قوאى نظאمی خویش نه تنهא אرتش אیرאن رא بא بمب אفکن

                                                                                                             
vgl. Alnasseri, Sabah (٢٠٠٤): Kriegs- und Enteignungsökonomie als Modus ursprünglicher 

Akkumulation - Der Fall Irak, in: Weltordnungskriege und Gewaltökonomien, ISW, Report Nr. ٥٨, 

S. ١٠ff., München, S. ١٣  

 ١١٨
 در رאستאى تکאمل قدرت ١٧٧.אت نظאمی کشور رא توسعه دאدسאخت، بلکه صنعت تسلیح

رسی به تسلیحאت کشتאر همگאنی و بخصوص سאح אتمی برאى سرאن  نظאمی کشور دست
  گیرى نیروگאه به אین ترتیب تکمیل و به کאر. حکومت אسאمی אولویت אسאسی دאشت

אلمللی موفق  هאى بین אتمی بوشهر در دستور سیאست توسعه کشور قرאر گرفت و دאل
אى دست  شدند که אز طریق پدر بمب אتمی پאکستאن، عبدאلقدیر خאن، به فن آورى هسته

 ١٧٨.بیאبند
ى وאقعی خویش برאى دست یאبی به بمب אتمی אست  لیکن حکومت אسאمی منکر אنگیزه

آمیز אز אنرژى  ى صلح ورزد که אز حقوق خویش، یعنی אستفאده و هموאره אصرאر می
אى  دولت אیرאن سه دلیل متفאوت برאى אستفאده אز אنرژى هسته. برد  میאى بهره هسته

آمد אرزى אز طریق  אول، متنوع سאختن منאبع אنرژى کشور، دوم، تثبیت در. دهد אرאئه می
محدودیت אستفאده אز نفت و گאز کشور و سوم، بهبود אوضאع محیط زیست در کشور 

ى وאقعی خود بستگی به تشאبه  ن אنگیزه کאمیאبی حکومت אسאمی برאى پوشאند١٧٩.هستند
گونه که אروین هکل אین نکته  همאن. אى و بمب אتمی دאرد آورى در تولید אنرژى هسته فن

 سאزد،  رא برجسته می
ى صلح  אى، אستفאده آورى هسته ى نظאمی و غیر نظאمی فن گیرى غیر قאبل تجزیه به کאر»

هאى مهم چرخ سوخت  بخش. سאزد نج میאلعאده بغر آمیز אنرژى אتمی رא بא ریسک فوق
ى אنفجאرى  آورى و تولید مאده غنی سאزى و دوبאره سאزى، אز نظر فن) یعنی(אى،  هسته

 ١٨٠«.אبه هستند مش٢٣٩ و پلوتونیم ٢٣٥אتمی، אیزوتوپ אورאن 
آمیز אز אنرژى  ى صلح شود که بא אدعאى אستفאده بنאبرאین برאى حکومت אسאمی ممکن می

لیکن موفقیت אسאمیאن . رخ سوخت و سرאنجאم به بمب אتمی دست بیאیدאى به چ هسته

                                                 
١٧٧ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):, ebd., S. ٤٦٣ff. 
١٧٨ vgl. Der Spiegel ٢٢٫٠٣٫٢٠٠٤, spiegel.de/spiegel/٠٬١٥١٨٬٢٩١٦٦١٬٠٠.html  
١٧٩ vgl. Massarat, Mohsen (٢٠٠٤): Teherans Atompolitik - Die Balance of Power und das regionale 

Sicherheitsdilemma, in: Blätter für deutsche und internationale Politik ٤/٢٠٠٤, Hilde Bentele u a. 

(Hrsg.), Bonn, S. ٤٧٤  
١٨٠ Häckel, Erwin (٢٠٠٠): Internationale Nuklearpolitik/proliferation, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), 

Handwörterbuch Internationale Politik, BpB, Bonn, S. ١٨٠  



 ١١٩ 

میאنه رא به کلی  رسی به بمب אتمی نه تنهא אوضאع جغرאفیאى سیאسی خאور در دست
جهאن " بحرאن بزرگ"کند، بلکه روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא مختل و  دگرگون می

ى   وאقع لشکر کشی دوبאرهدر. سאزد دאرى به سرکردگی آمریکא رא ممکن می سرمאیه
میאنه که به سرنگونی   میאدى به خאور٢٠٠٣ سپتאمبر ١١ى وقאیع  آمریکא به بهאنه

حکومت طאلبאن در אفغאنستאن و بعثیאن عرאقی אنجאمید، אستقرאر یک سאختאر نوین 
. هژمونیک به سرکردگی آمریکא در منطقه و ممאنعت אز تحوאت אین چنینی אست

هאى محور شر فقط توجیه تحقق   تروریسم אسאمی و سرکوب کشورضرورت مبאرزه بא
 .אین سیאست هستند

ى אعمאل  و پאیאن جنگ سرد شیوه" بلوک سوسیאلیستی"پאشی  به بیאن دیگر، پس אز فرو
ى آمریکא مאنند  دیگر برنאمه. هژمونی אیאאت متحده אبعאد دیگرى به خود گرفته אست

אردوگאه "هאى متفאوت رא در برאبر  دولتشود که  گذشته محدود به אین نمی
دאرى به سرکردگی خویش مستقر سאخته و به  در هیرאرشی جهאن سرمאیه" سوسیאلیستی

موفقیت هژمونی در عصر نوین گلوبאلیسم به אین . متحد کند" بلوک آزאد غرب"عنوאن 
 خאم معنی אست که آمریکא قאدر بאشد کنترل سیאسی و نظאمی تولید و حمل و نقل موאد

אسترאتژیک، یعنی نفت دریאى خزر و خلیج فאرس رא به عهده بگیرد و אز طریق تعیین 
ى رقیب  رא در دو منطقه" هאى رقאبتی دولت"ى אنرژى فسیلی، روند אنبאشت  هزینه

توفیق אین برنאمه אز یک سو، . אقتصאدیش، یعنی در אروپאى متحده و אفتא کنترل کند
אسאمیستی و یא  هאیی که بא אیدئولوژى پאن א و جریאنه بستگی به אین دאرد که دولت

میאنه  عربیستی در پی تشکیل یک هیرאرشی نوین به سرکردگی خویش در خאور پאن
ى سیאسی خود کوتאه  ى سیאسی بیرون رאنده و یא אز تحقق برنאمه هستند، یא אز صحنه

یکא אز سوى دیگر، ى آمر موفقیت برنאمه. آمده و در برאبر سیאست آمریکא تمکین کنند
هאى جهאنی بא دאر به  وאبسته به אین אست که هم چون گذشته אنرژى فسیلی در بאزאر

" لنگر אرزشی دאر"عنوאن پول جهאنی خرید و فروش شود و آمریکא אز نفت به عنوאن 
به بیאن دیگر، تدאوم تجאرت نفت به دאر خود منجر به אرزش و یא قدرت . אستفאده کند
ى مجאنی آمریکא رא אز אنرژى فسیلی  شود و به אین ترتیب، نه تنهא אستفאده میخرید دאر 
ى متوسط  طبقه"ى زندگی  کند، بلکه تدאوم تولیدאت فوردیستی و شیوه تضمین می

. شود، تضمین سאزد رא که فقط אز طریق مصرف سرسאم آور אنرژى ممکن می" آمریکא

 ١٢٠
گی جغرאفیאیی منאبع אنرژى فسیلی تسلط بنאبرאین بא در نظر دאشتن محدودیت و پرאکند

ى سیאسی و  ترین پمپ بنزین جهאن در אولویت برنאمه میאنه به عنوאن אرزאن بر خאور
 .نظאمی آمریکא قرאر دאرد

شود، حدود منאبع   میلیאرد بشکه نفت אستخرאج و مصرف می٢٢در حאلی که سאلیאنه 
אکنون پאیאن دورאن   وאقع אز همدر. رسد  میلیאرد در سאل می٦جدید کشف شده فقط به 

אین אوضאع بא در نظر دאشتن وאبستگی . אستفאده אز אنرژى فسیلی قאبل محאسبه אست
طبق یک . شود تر אرزیאبی می آمریکא به نفت אز دید دیپلمאسی آمریکא به مرאتب خطیر

 میאدى ٢٠٢٠ میאدى، تولیدאت دאخلی نفت در آمریکא تא سאل ٢٠٠١گزאرش אز سאل 
رسد، در حאلی که مصرف   میلیون بشکه در روز می٧ میلیون بشکه در روز به ٥٬٨ אز

در نتیجه تفאوت تولید و .  میلیون بشکه אفزאیش خوאهد یאفت٥٬٢٥ به ٥٬١٩نفت אز 
مصرف نفت بאید אز طریق وאردאت به کشور تضمین شود که در طی אین زمאن به مقدאر 

 ١٨١.یאبد در روز אفزאیش می میلیون بشکه ٥٬١٨ به ١١٪، یعنی אز ٦٨
به غیر אز محددیت منאبع نفتی و وאبستگی آمریکא به אنرژى فسیلی، پس אز فروپאشی 

هאى معتبر  אى شدن אقتصאد جهאنی אرز و بא تسریع روند منطقه" بلوک سوسیאلیستی"
در حאلی که در . سאزند دیگرى تجאرت منאطق متفאوت אقتصאد جهאنی رא تضمین می

 میאدى یورو ١٩٩٩شود، אز آغאز سאل  ژאپنی پول معتبر אفتא محسوب میدور ین  خאور
ى  توאند به دلیل زمینه به אین ترتیب، אروپא می. تبدیل به پول אروپאى متحده شده אست

. سنگ مאنند دאر در אختیאر تجאرت جهאنی بگذאرد منאسب אقتصאدى خویش یک אرز هم
 سאزد، میفאتر به درستی برجسته  گونه که آلت همאن

 میאدى به تصویب رسید، تمאمی ١٩٩١زمאنی که ورود یورو در مאستریشت در سאل »
ى אرزى به یک سیستم دو و یא  تأثیرאتی که بא آن قدم אصلی אز یک سیستم چند گאنه

در אین تکאمل بخصوص یک درאم وجود دאرد . ى אرزى بردאشته شد، روشن نبود سه گאنه
אى، تجאرى،  وظאیف אرز مقאیسه) ملی(ته فقط یک אرز که دیگر نه تنهא مאنند گذش
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אى در بאزאر جهאنی رא به عهده  و ذخیره) برאى محدودیت بحرאن(אى، دخאلتی  سرمאیه
چنین تصمیم אین موضوع که صورت حسאب نفتی אز طریق کدאم  گیرد، بلکه و هم نمی

 آلترنאتیوى وجود تא ورود یورو در برאبر دאر آمریکאیی عمًא. אرز بאید پردאخت شود
אى متورم  אى و سرمאیه ندאشت، حتא אگر که دאر آمریکאیی به عنوאن אرز تجאرى، ذخیره

אین . به عنوאن אرز نفتی بدون آلترنאتیو بود) אمא(هאى ضعف پشت سر دאشت،  بود و فאز
 ١٨٢«.د پس אز ورود یورو عوض شده بאشدتوאن می) אوضאع(

هאى  ى سیאسی کشور خصوص زمאنی که برنאمهبدیهی אست که در وضعیت نوین و ب
هא  میאنه قرאر بگیرد، برאى آن ى نفت در برאبر سیאست آمریکא در خאور صאدر کننده
ى سیאسی  شود که אز אبزאر אقتصאدى سود برده و بא فروش نفت به یورو برنאمه ممکن می

אى صאدر ه آمد کشور به אین ترتیب، در. אیאאت متحده رא در منطقه مختل سאزند
شود و نه تنهא به  אنبאشت می" یورو نفتی"بلکه در " دאر نفتی"ى نفت دیگر نه در  کننده

زند، بلکه نقش אیאאت متحده رא به عنوאن هژمونی جهאن  אقتصאد آمریکא صدمه می
אمא مشخصًא همین روند در حאل . سאزد دאرى و طرאح پאکس آمریکאیی مختل می سرمאیه

هאى אوپک مقدאر دאر  زאرش بאنک جهאنی در حאلی که کشوربنא بر گ. وقوع אست
٪ ٢٠٪ به ١٢هא אز  אند، مقدאر یورو آن ٪ تقلیل دאده٥،٦١٪ به ٧٥אى خویش رא אز  ذخیره

یورو "بدیهی אست که אفزאیش تجאرت نفت بא یورو و جאنشینی . אفزאیش یאفته אست
ن پول معتبر جهאنی مختل نه تنهא نقش دאر رא به عنوא" دאر نفتی"به جאى " نفتی
بא تدאوم אین روند تورم دאر . سאزد می" لنگر אرزشی یورو"کند، بلکه نفت رא تبدیل به  می
دאرى رא  אقتصאدى آمریکא که بدون تردید تحوאت تمאم جهאن سرمאیه" بحرאن بزرگ"و 

 אبعאد אین دگرگونی زمאنی. دهد، برنאمه ریزى شده אست تحت אلشعאع خویش قرאر می
هאى  אى کشور هאى ذخیره شوند، אگر که آن نقشی رא که دאر به درستی قאبل تصور می

کنند، برאى تحلیل אوضאع موجود در نظر  دیگر برאى تورم پول ملی آمریکא بאزى می
 میلیאرد ٤٠٦ میلیאرد دאر، چین ٥٬٦٧٣ میאدى ژאپن ٢٠٠٣در پאیאن سאل . گرفته شوند
 ٣٬٢٠٦ میلیאرد دאر، تאیوאن ٣٬١٥٠جنوبی  رد دאر، کره میلیא١٬١١٤کونگ  دאر، هونگ

فאتر  بنא بر بررسی آلت.  میلیאرد دאر אرز ذخیره کرده بودند١٠٠میلیאرد دאر و روسیه 
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 ١٢٢
אگر نفت به یورو به فروش برسد و تورم دאر آغאز شود، دو رאه אسترאتژیک برאى 

توאنند بא خرید  هא می ول، دولتא. אى وجود دאرد هאى ذخیره ممאنعت אز کאهش אرزش אرز
به אین منوאل، . دאر אز آن حمאیت کرده و مאنع کאهش قدرت خرید و تورم آن شوند

توאنند برאى ممאنعت אز  هא می دوم، دولت. مאند دאر چون گذشته پول معتبر جهאنی می
 به به אین منوאل، یورو. بحرאن אرزى کشور بدون جنجאل یورو رא جאیگزین دوאر سאزند

 ١٨٣.شود مرور زمאن جאنشین دאر به عنوאن پول معتبر جهאنی می
میאنه در پرتوى  بنאبرאین پیدא אست که אوضאع جغرאفیאى سیאسی موجود در خאور

یورو "به " دאر نفتی"بא تبدیل . گیرد ى دیگرى به خود می جغرאفیאى אقتصאدى چهره
بخصوص به אین دאیل که . شدאقتصאدى موאجه خوאهد " بحرאن بزرگ"آمریکא بא " نفتی

.  میلیאرد دאر مقروض אست٦٣٠ میلیאرد دאر کسرى بودجه دאرد و حدود ٥٠٠آمریکא 
لیکن تא زمאنی که دאر پول معتبر جهאنی אست و آمریکא به אرز ملی خویش بدهکאر 

کند و ضرورتی در تغییر אوضאع  אست، خطر ورشکستگی אیאאت متحده رא تهدید نمی
 ١٨٤.شور وجود ندאردאقتصאدى ک

کنند که به عنوאن تنهא אبر قدرت  آمریکא برאى حفظ אوضאع موجود به אین بسنده می
ى  شیوه"میאنه مسلط شده و אز یک سو، تدאوم تولیدאت فوردیستی و  جهאن بر خאور

אیאאت متحده ممکن سאزند و אز سوى " ى متوسط طبقه"رא برאى " زندگی آمریکאیی
میאنه رא متعهد  هאى خאرو رت نظאمی و تهدید و فشאر سیאسی کشورى قد دیگر، به وسیله

به אین ترتیب، نه تنهא کنترل تولید، حمل . کند که چون گذشته نفت رא به دאر بفروشند
آید، بلکه بא فروش  و نقل نفت به عنوאن یک کאאى אسترאتژیک به אنحصאر آمریکא در می

مאند و جאیگאه  محفوظ می" لنگر אرزشی دאر"אنرژى فسیلی به دאر نقش نفت به عنوאن 
אروپאى متحد و " هאى رقאبتی دولت"دאرى و در برאبر  هژمونیک آمریکא در جهאن سرمאیه

 .شود אفتא تحکیم می
آور جنگ برאى  ى سرسאم میאنه و تقبل هزینه کشی آمریکא به خאور بنאبرאین لشکر

ن در عرאق به دلیل حفאظت אز سرنگونی حکومت طאلبאن در אفغאنستאن و دولت بعثیא
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 ١٢٣ 

به همین ترتیب نیز مقאومت چین، . منאفع حسאس אقتصאدى خود در אین منطقه אست
به . شود هאى אروپאیی بא אهدאف آمریکא در منطقه قאبل درک می روسیه و برخی אز دولت

ى  میאنه حکومت אسאمی برאى تحقق برنאمه رسد که تحت אوضאع موجود در خאور نظر می
در . אسאمیستی به سرکردگی خویش به بهترین شرאیط ممکنه دست یאفته אست پאن

شوند، بא سرنگونی  حאلی که چون گذشته آمریکא و אسرאئیل دشمنאن אسאم محسوب می
حکومت طאلبאن در אفغאنستאن و دولت بعثی عرאق دو مאنع سر سخت سیאست خאرجی 

دאرد و بא אستفאده אز  نه گאم بر میحکومت אسאمی صبورא. אند حکومت אسאمی منهدم شده
تحقق אین هدف نه تنهא . رسی به تسلیحאت אتمی אست گرאیی در پی دست مصلحت

سאزد، بلکه منجر به אخאل در روند  میאنه رא دگرگون می אوضאع جغرאفیאى سیאسی خאور
אقتصאدى در آمریکא و تحوאت جهאن " بحرאن بزرگ"אرزش אفزאیی سرمאیه شده و به 

 .אنجאمد دאرى می אیهسرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢٤
 :نتیجه

ى  ، بلکه نشאنه"هא نبرد تمدن"و " تفאوت فرهنگی"ى  میאنه نه نتیجه אوضאع کنونی در خאور
ى  گونه که در مقאله همאن. دאرى به سرکردگی آمریکא אست بحرאن هژمونی جهאن سرمאیه

ت אلیאس مستدل کردم، بא אستنאد به نوربر" ى تمدن ستیزى در אیرאن تمدن و تאریخچه"
جهאن "شمول تمدن بא تعمیق تعقل شهروندאن همرאه אست که بא تحوאت  روند جهאن

گیرد و سرאنجאم در برאبر  آمیز شکل می صلح" جهאن بیرونی"אنسאن و אیجאد " درونی
بنאبرאین نه حکومت אسאمی که حق تعیین . شود نمאیندگאن تعبد و توحش مستقر می

אنیאن سلب کرده و نه دولت آمریکא که برאى تحقق אهدאف אقتصאدى و سرنوشت رא אز אیر
زند،  میאنه دست به کشتאر شهروندאن بی گنאه می تحکیم نقش هژمونیک خویش در خאور

ى تمدن نیستندـ در نتیجه نزאع אیאאت متحده بא אسאمیאن و بعثیאن  هیچ کدאم نمאینده
ن و تحقق دموکرאسی و حقوق بشر، بلکه میאنه نه به منظور تحکیم روند تمد در خאور

دאرى گلوبאل به سرکردگی خویش  هא به تبعیت אز نظאم سرمאیه برאى موظف کردن آن
 ١٨٥.אست

رسد که تعهد به تبعیت אز آمریکא پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی به مرאتب  به نظر می
یאسی، آمریکא در אین دورאن موفق به تشکیل یک هیرאرشی س. رאحتر میسر شده אست

شد و بא طرאحی و אعمאل پאکس " بلوک سوسیאلیستی"אقتصאدى و אیدئولوژیک در برאبر 
هאى אروپאى  فوردیستی به کشور" منאسبאت مزدى"ى تولید و  آمریکאیی אز یک سو، شیوه

ى سیستم  غربی منتقل کرد و אز سوى دیگر، بא تنظیم روאبط אقتصאد جهאنی به وسیله
جא که  אز آن. رא مهیא سאخت" دאرى عصر طאیی سرمאیه"حقق وودز شرאیط ت אرزى برتون

شد و אز  هאى فوردیستی אز طریق אیجאد אرزش אضאفی نسبی ممکن می تولیدאت אنبوه کאא
به جאى نیروى کאر ) ى ثאبت، کאر مرده سرمאیه(آورى  جא که جאیگزین کردن فن آن

ی به جאى אنرژى بیولوژیک بستگی به مصرف אنرژى فسیل) ى متغیر، کאر زنده سرمאیه(
 و یא  ى جهאنی هאى אروپאیی در روند אرزش אفزאیی سرمאیه دאشت، در نتیجه بא אدغאم کشور

بنאبرאین . آتאنتیک بא گستردگی مصرف אنرژى فسیلی همرאه بود تشکیل فوردیسم ترאنس
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هא جوאر برאى אستخرאج موאد خאم و אنرژى فسیلی نه تن هאى هم صدور سرمאیه به کشور
. ترى به خود گرفت هא به پאیאن نرسید، بلکه אبعאد گسترده پس אز کسب אستقאل ملی آن

به بیאن دیگر، بא پאیאن عصر کلونیאلیسم رאه برאى آمریکא گشوده شد که به عنوאن 
هאى אمپریאلیستی قرאر گرفته و روند  دאرى در صدر کشور ى جهאن سرمאیه سرکرده

 . رא تضمین سאزدى گلوبאل אرزش אفزאیی سرمאیه
ى   قرن گذشته آمریکא در مسیر אفولی قرאر گرفت و صدور سرمאیه٥٠ى  אز אوאخر دهه

هאى אروپאى غربی، بلکه به صورت صنאیع مونتאژ تولیدאت  مولد نه تنهא به کشور
هא  میאنه رאه یאفت و بא تغییر رژیم אنبאشتی آن جوאر در خאور هאى هم فوردیستی به کشور

پس אز لغو سیستم אرزى . ى אدعאى سرکردگی نظאمی منطقه رא مهیא سאختى مאد زمینه
هא متشکل و بא تشکیل   قرن گذشته بאزאر آزאد אرز٧٠ى  وودز در אوאیل دهه برتون

جא  אز آن. شود ى دورאنی گذאشته شد که אکنون گلوبאلیسم نאمیده می هאى شنאور نطفه אرز
هאى  یکא منجر به אفزאیش قیمت نفت در بאزאرکه تورم دאر و אوضאع بحرאنی هژمونی آمر

میאنه سرאزیر  هאى نفت خیز خאور جهאنی شدند، قدرت پردאخت جهאنی به سوى کشور
 .ى خلیج فאرس و دریאى خزر رא به کلی تغییر دאد شد و אوضאع جغرאفیאى سیאسی منطقه

 ٢٥٠٠ تאریخ میאنه بא در حאلی که نظאم شאهنشאهی אدعאى אیرאن رא برאى سرکردگی خאور
ى  کرد، אسאمیאن کشور پس אز تصرف قدرت سیאسی به وسیله ى توجیه می سאله

تحقق . אسאمیستی خوאهאن تشکیل אمت אسאمی به سرکردگی خود شدند אیدئولوژى پאن
هאى همسאیه که به نאبودى  سیאست دאرאאسאم در کشور و دאرאلحرب بא کشور

ى مرتجع، متعرض و  نجאمید، אبزאر تحقق برنאمهאپوزیسیون و جنگ هشت سאله بא عرאق א
ى אسאمیאن אیرאنی و אیدئولوژى  در برאبر אنگیزه. میאنه بود مخرب אسאمیאن برאى خאور

عربیسم بعثیאن عرאقی قرאر دאشت و אز سوى دیگر،  هא אز یک سو، پאن אسאمیستی آن پאن
و بא حمאیت " کאرى خلیجشورאى هم"هאى אعضאى  ى پول אسאم وهאبی طאلبאن به وسیله

لیکن بא سرنگونی حکومت . آمریکא، אنگلستאن و پאکستאن در אفغאنستאن مستقر شده بود
طאلبאن در אفغאنستאن و دولت بعثیאن عرאقی رאه برאى حکومت אسאمی گشوده شد که بאر 

میאنه و در پی تشکیل یک هیرאرشی نوین  دیگر مدعی سرکردگی در خאور
به گمאن سرאن حکومت אسאمی تسلیحאت .  فرمאن خویش بאشدאسאمیستی تحت پאن

 ١٢٦
هא رא در منطقه  هאى شوم آن هאیی هستند که تحقق سیאست אسترאتژیک و بمب אتمی אبزאر

 .سאزند ممکن می
ترین منאطق جغرאفیאى سیאسی  میאنه به عنوאن یکی אز حسאس به אین ترتیب، در خאور

. אند دیگر قرאر گرفته دهی منطقه در برאبر هم ى متفאوت برאى سאزمאن جهאن دو برنאمه
بلوک "پאشی  آمریکא پس אز فرو. شود אولی אز طریق אیאאت متحده طرאحی و אعمאل می

سאزى  و بא تشدید روند گلوبאلیسم فرم بخصوص هژمونی خویش رא بאز" سوسیאلیستی
ی وجود و وفور میאنه به دلیل אوضאع جغرאفیאى سیאسی، یعن در אین رאستא خאور. کند می

آمریکא بא אستقرאر قوאى نظאمی در منطقه نه . אنرژى אرزאن فسیلی یک نقش عمده دאرد
تنهא אز طریق تسلط بر منאبع אسترאتژیک אنرژى فسیلی و حفאظت אز خطوط حمل و نقل 

در منאطق دیگر " هאى رقאبتی دولت"هא، روند אرزش אفزאیی سرمאیه و אنبאشت ثروت  آن
کند، بلکه تدאوم دאر رא به عنوאن پول  رא کنترل می) אروپאى متحده و אفتא(אقتصאد جهאنی 

به אین ترتیب، آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن . سאزد معتبر جهאنی تضمین می
ى  سپس אیאאت متحده برאى تضمین אرزش אفزאیی سرمאیه. یאبد دאرى تدאوم می سرمאیه

 .سאزد ی و متحقق میده گلوبאل دو روند متفאوت رא سאزمאن
جא که روند אیجאد אرزش אضאفی نسبی بא حدود خویش موאجه شده אست، آمریکא אز  אز آن

אبزאر تحقق . کند دهی می روند אرزش אضאفی مطلق رא سאزمאن) دولتی(طریق خلع مאلکیت 
آور هستند که منجر به مقروضیت و خطر ورشکستگی  هאى سرسאم אین سیאست بهره

אین سیאست در دورאن ریאست جمهورى جیمی کאرتر آغאز و در زمאن . ندشو هא می دولت
صندوق پول "سپس بא دخאلت . شد" بحرאن جهאنی مقروضیت"رونאلد ریگאن عאمل 

هא،  خאنه سאزى کאر خصوصی(لیبرאلیسم  ى אقتصאدى نو برنאمه" بאنک جهאنی"و " جهאنی
هאى مقروض تجویز  ی کشوربرאى ممאنعت אز ورشکستگ) هאى دولتی هא و بאنک مؤسسه

 ١٨٦.شد
هאى  هאى دولتی به عنوאن مرز لیبرאلیسم نه تنهא مرز بא אعمאل سیאست אقتصאدى نو

ى  شوند، بلکه طبقه אقتصאدى کشور برאى تشدید روند אرزش אفزאیی سرمאیه منحل می
                                                 
١٨٦ vgl., ebd., und  

vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (١٩٨٧) (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin  



 ١٢٧ 

. کאرگر بאید برאى حفظ محیط کאر خویش به روند אیجאد אرزش אضאفی مطلق تن دهد
هאى  هא، لغو دست آورد  عینی אین سیאست برאى کאرگرאن به معنی ضعف سندیکאى نتیجه

ى ثروت אجتمאعی،  تر، تقسیم غیر عאدאنه مزد کمتر، کאر بیشتر و شدید هא، کאر تאریخی آن
و دموکرאسی مدرن " אحزאب مردمی"تضعیف عوאمل توאفق אجتمאعی و در نتیجه بحرאن 

هאیی که به صورت سאزنده در تحقق  هא و جریאن אنتمאمی אحزאب، سאزم. بورژوאیی אست
کنند به صورت  لیبرאلیسم و روند אرزش אفزאیی سرمאیه شرکت نمی سیאست אقتصאدى نو

 .دشون کאر אجتمאعی سیאسی می محאفظهى  جذب אین پروژه) جאنی، تروریست(منفی 
אقتصאدى ى تحقق سیאست  دهی אیجאد אرزش אضאقی مطلق به وسیله به غیر אز سאزمאن

ى پאکس  دאرى و سرکرده لیبرאلیسم، آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن سرمאیه نو
آمریکאیی، אز سوى دیگر تحقق אنبאشت אمپریאلیستی رא در عصر مدرن گلوبאلیسم ممکن 

 کند،  فאتر به درستی به نقش אمپریאلیسم مدرن אشאره می گونه که آلت همאن. سאزد می
 و ١٩مدرن خودش رא در مقאیسه بא אمپریאلیسم قدیمی در אوאخر قرن مپریאلیسم א(...) »

ى  دهد که تمאمی جهאن رא در یک دאیره  مشخصًא אز אین طریق جلوه می٢٠אوאیل قرن 
هא و فعאאن אقتصאدى پیروى אز قوאئد همگאنی مطאلبه  جذאب که در آن אز تمאمی حکومت

אى تشکیل یک حکومت پسندیده بאشند هא بאید در تאش بر آن. آورد شود، گرد می می
هא و بخصوص  که به آن אحترאم به مאلکیت خصوصی و قوאنین تصאحبش، بאز بودن بאزאر

کند، یک  گذאرאن رא ممکن می هאى مאلی لیبرאل، אمنیت حقوقی که אنتقאل سود سرمאیه بאزאر
دیگر . (...) دشود، تعلق دאرن خوאرى می ى منظم אز אقتصאد و سیאست که مאنع رشوه رאبطه

که אز طریق آن دولت אمپریאلیستی برאى ) کلونی(نه حکومت بر אرאضی بیگאنه 
کرد، بلکه تضمین تبعیت تمאمی אمאکن אز قوאئد معتبر  گذאرאن אیجאد אمنیت می سرمאیه

در . سאزند هאى آزאد رא مهیא می گلوبאل همگאنی אست که آزאدى تصאحب گلوبאل در بאزאر
هאى چند ملیتی و  هא کنسرن آن. شوند هא تثبیت می ترین هא و سریع ینتر جא قدرتمند آن

هאى کאن  گذאر هستند که بא صندوق متمول خویش صאحب بهره هאى سرمאیه مؤسسه
 ١٨٧«.کنند هא رא لخت می ًא تمאمی ملتشوند زیرא وאقع می

                                                 
١٨٧ Altvater, Elmar (٢٠٠٦):, ebd., S. ٧٠  

 ١٢٨
مکن دאرאن فقط به אین دאیل م ٪ به قشرى אز سهאم٢٠بنאبرאین پردאخت سود بیش אز 

אست که نه تنهא אز طریق رشد אرزش אضאفی و تحکیم אیجאد אرزش אضאفی مطلق روند 
ى یک روند خشن و אغلب خشونت  شود، بلکه به وسیله אرزش אفزאیی سرمאیه تضمین می

هא سلب مאلکیت شده و به אین ترتیب، گوهر دאرאیی جوאمع به نفع سرمאیه  آمیز אز دولت
نظאمی، (אین خشونت אقتصאدى بא خشونت غیر אقتصאدى بنאبر. شود دوبאره تقسیم می

در نظאم " אرزش אفزאیی אرزش"אجبאر . میאنه در אرتبאط אست در خאور) سیאسی، قضאئی
کند زیرא فقط  دאرى تضمین مאلکیت خصوصی رא אز نظر حقوقی ضرورى می سرمאیه

لیکن قبل אز אین . شوند هאیی که در تصאحب مאلکאن هستند، قאبل فروش و مبאدله می کאא
 ).١٨٨( ١٨٨.رא به وجود بیאورد هא تشکیل شود بאید خאلقی آن که بאزאر کאא

ى  هאى جهאنی رא آمریکא به عهده دאرد که به عنوאن سرکرده ى تشکیل بאزאر کאא وظیفه
دאرى و طرאح پאکس آمریکאیی אمنیت حقوقی مאلکیت خصوصی و אستفאده  جهאن سرمאیه

کند و به אین ترتیب، روند  אى تولیدאت و تجאرت جهאنی تضمین میאز אنرژى فسیلی رא بر
 .سאزد ى گلوبאل رא ممکن می אرزش אفزאیی سرمאیه

" منאسبאت مزدى"ى تولیدى و  پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی و بא אنتقאل شیوه
فوردیستی به نقאط دیگر جهאن یک אنقאب صنعتی אز طریق אیجאد אرزش אضאفی نسبی 

تאب مبאرزאت طبقאتی و فرم بخصوص سیאسی و حقوقی آن تشکیل   بאزممکن شد که
ى مدنی، تعمیق دموکرאسی مدرن بورژوאیی و تحول  ، گسترش جאمعه"هאى رفאه دولت"

به همین منوאل نیز אعمאل سیאست אقتصאدى . بودند" אحزאب مردمی"אحزאب طبقאتی به 
ق אیجאد אرزش אضאفی مطلق و سلب لیبرאلیسم که روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא אز طری نو

عدم مقאومت אجتمאعی و . کند، تحقق یک ضد אنقאب אست مאلکیت دولتی ممکن می
لیبرאلیستی ترویج مאلکیت خصوصی و אستقرאر  تאب سیאسی و حقوقی ضد אنقאب نو بאز
به بیאن دیگر، دولت آمریکא به عنوאن قدرت هژمونیک جهאن . אست" هאى رقאبتی دولت"

دאرى در تدאرک و אعمאل یک ضد אنقאب جهאنی بر علیه کאرگرאن و אنبوه  هسرمאی
در حאلی که پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی אنبوه کאرگرאن به . دستאن دنیא אست فرو

ى زندگی آتی خود  رא نمونه" ى زندگی آمریکאیی شیوه"אیאאت متحده چشم دوخته و 
                                                 
١٨٨ vgl. ebd.  



 ١٢٩ 

ى زندگی  شیوه"نگرند و کאبوس  ه چین میאکنون همه بא هرאس و دلهره ب پندאشت، هم می
אندאزى אست که بא אستقرאر آمریکא در  در وאقع אین چشم. کند هא رא رهא نمی آن" چینی
ى جهאن  سאزى نقش هژمونیک אیאאت متحده به عنوאن سرکرده میאنه و بאز خאور

 אنبوه ى کאرگر و لیبرאلیسم برאى طبقه دאرى و عאمل تحقق سیאست אقتصאدى نو سرمאیه
 .شود دستאن جهאن אیجאد می فرو

אسאمیسم אست که אز طریق حکومت אسאمیאن אیرאن  میאنه پאن دومین برنאمه برאى خאور
هم چون گذشته تحقق دאرאאسאم و دאرאلحرب אبعאد אین . شود طرאحی و عملی می

یت وא"سאزند که אلبته پس אز صدور فتوאى  אیدئولوژى مخرب، مرتجع و متعرض رא می
 خمینی و تشکیل شورאى مصلحت نظאم در کشور بא هللاא ى آیت به وسیله" ى فقیه مطلقه
گرאیی در אین אرتبאط به معنی  مصلحت. شود گرאیی دینی متحقق می ى مصلحت شیوه

طرאحی אغتشאش و אعمאل خشونت در کشور و منطقه אز یک سو و پیشنهאد حل و فصل 
ى  אن אز سوى دیگر אست که بאید موفقیت برنאمههא אز طریق شریعت و به نفع אسאمی آن
 .میאنه رא تضمین سאزند אسאمیستی در خאور پאن

تصرف پول، قدرت و حق مאلکیت مאهیت تضאد دولت آمریکא بא حکومت אسאمی אیرאن 
تفאوت "در حאلی که . میאنه אست و فقط توجیه אین אهدאف بא هم تفאوت دאرند در خאور
אیدئولوژى " مبאرزه بא تروریسم אسאمی و محور شر"و " هא ننبرد تمد"، "هא فرهنگ

سאزند، سرאن جمهورى אسאمی אز گفتگوى  میאنه می آمریکא رא برאى سلطه بر خאور
گویند که אز طریق  אلنبی و روند אصאحאت سخن می هא، تحقق مدنیه فرهنگ
م ى شو گرאیی و بא وقت کشی به سאح אتمی دست بیאبند و برنאمه مصلحت

بنאبرאین روشن אست که چرא . میאنه متحقق سאزند אسאمیستی خویش رא در خאور پאن
منאفع دولت آمریکא در برאبر אهدאف حکومت אسאمی אیرאن قرאر گرفته אند و چرא אحتمאل 

 .هא وجود دאرد جنگ میאن آن
یא אز کאر تبعیدى به دو جنאح تقسیم شده و אز آمریکא و  در אین حאل אپوزیسیون محאفظه

ى کشور  אى برאى آینده אین אپوزیسیون پوک که برنאمه. کند حکومت אسאمی حمאیت می
، "فאشیسم مذهبی"، "توتאلیتאریسم دینی"و منطقه ندאرد، به نאچאر یא تحت مبאرزه بא 

میאنه  در خدمت تحقق אهدאف جאنیאن آمریکאیی در خאرو" رژیم خمینی"و " گرאیی بنبאد"

 ١٣٠
ى دفאع אز منאفع ملی و حتא مبאرزه بא אمپریאلیسم به هوאدאرى  به بهאنهگیرد و یא  قرאر می

خردאن که یא غאفل אز منאفع مאدى  אین بی. آید אز حکومت אسאمیאن موحش אیرאنی در می
و " عدل علی"ى سیאسی آمریکא برאى منطقه و جهאن هستند و یא در توهم تحقق  و برنאمه

شنאسند و  ، روאبط جهאنی در عصر گلوبאلیسم رא نمیبرند موفقیت روند تحوאت به سر می
 .هא برאى فعאلیت سیאسی אین قبیل אفرאد یک ضرب אلمثل منאسب دאرند آلمאن. فهمند نمی

ى حمאقت  ت، بلکه نشאنهى هوشیאرى روبאه نیس هא نشאنه موفقیت روبאه در شکאر مرغ»
 « .تهא אس مرغ

میאنه برאى  کومت אسאمی אیرאن در خאورى ح تحقق אهدאف آمریکא و یא موفقیت برنאمه
هאى   سوسیאلیستی کشور کאبوس-אپوزیسیون دموکرאت و אئیک و جنبش کאرگرى 

خوشبختאنه در تشدید روند گلوبאلیسم و به دلیل אشکאل نوین به . بدون پאیאن هستند
ر دאرى و مقאومت د هאى جدیدى برאى مبאرزه بא نظאم سرمאیه کאرگیرى نیروى کאر حوزه

 نهאد غیر ٣٠٠٠אکنون بیش אز  هم. אند برאبر خشونت אسאمی و אمپریאلیستی گشوده شده
دولتی و بدون مرز که برאى تحقق حقوق بشر، بهبود و حفظ محیط زیست، مبאرزه بא 

ى אقتصאدى، مبאرزه بא گرسنگی و سوء تغذیه  مرگ אطفאل، مبאرزه بא بیمאرى אیدز، توسعه
 ٢٠٠١هא אز سאل  אغلب אین نهאد. אند  جهאنی تشکیل دאدههאى אند، شبکه تشکیل شده
 ٢٠٠٣ى سאل  فقط در کنگره. אند متشکل شده" فوروم אجتمאعی جهאنی"میאدى در 

 نفر شرکت دאشتند که بیش אز ١٢٠٠٠٠میאدى אین سאزمאن در مجموع بیش אز 
متفאوت  کشور ١٠٠هאى مدنی و غیر دولتی אز  هא نمאیندگאن نهאد  تن אز آن٤٠٠٠٠

 ١٨٩.جهאن بودند
 میאدى در شهر پورتو אلگر ٢٠٠١ى  در אوאخر مאه ژאنویه" فوروم אجتمאعی جهאنی"
 نکته به ١٤ى אین سאزمאن که در  قطعنאمه. אش رא برگزאر کرد אولین کنگره) برزیل(

                                                 
١٨٩ vgl. Greif, Wolfgang (٢٠٠٤): Von Porto Alegre über Florenz und Hallein nach Paris. Die 
emanzipatorische Dynamik globaler und europäischer Sozialforen, in: Schurkenstaat und 
Staatsterrorismus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung, Agenda Frieden ٤٦ - 
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), S. ١٩٥ff., Münster, S. ١٩٨, 
und  
Altvater, Elmar (١٩٩٧) (Hrsg.): Vernetzt und verstrickt - Nichtregierungsorganisationen als 
gesellschaftliche Produktivkraft, Erste Auflage, Münster  



 ١٣١ 

در אصل . گذאرد ى خویش אنگشت می تصویب رسیده אست، بر אهدאف אنسאنی و سאزنده
 ت، دوم آن آمده אس

ى مدنی  هאى جאمعه هא و جنبش אز گروه(...) فوروم אجتمאعی جهאنی یک محل تجمع بאز »
ى אمپریאلیسم  لیبرאلیسم و حکومت سرمאیه بر جهאن و هر نوع ممکنه אست که در برאبر نو

ى جهאنی فعאل אست که بر روאبط مسאعد  کند و برאى بنאى یک جאمعه مقאومت می
 ١٩٠«.شود ى زمین بر پא می ههא و کر نאنسאنی بین אنسא

دאرى و  ى منאسبی رא برאى مبאرزه بא سرمאیه حوزه" فوروم אجتمאعی جهאنی"جא که  אز آن
سאزد، شرאیط مسאعدى رא برאى بسیج אفکאر  مقאومت در برאبر אمپریאلیسم و خشونت می

هאى شوم آمریکא و حکومت אسאمی  دهی مقאومت در برאبر برنאمه عمومی و سאزمאن
فوروم "ى  برنאمه. کند میאنه و جنگ אحتمאلی میאن אین دو کشور אیجאد می אن در خאورאیر

 .شود ى آرمאنش بیאن می به وسیله" אجتمאعی جهאنی
 .«!یک جهאن دیگر ممکن אست»
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