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 ی نویسندهدرباره

جنگ ایران و « هایزدهجنگ»خرمشهرر و در ارر اغهلاا ایش غرر از ن    یزادهکریم پورحمزاوی 

عراق اسهه ا او صیصههیخاد خود را صا پایان مقبی دتیرسههتان در ایران و صیصههیخاد عاای خود را در 

 خند، گخاسکوی اسکاصخند و ماکوری استراایا گذراندا یهای کانترتری نیوزدانشگاه

اامخ  و امور خاورمیانه و همچنیش عضههو مرکز اقتصههاد سههیاسههی تیش مدرس اکنونهم رحمزاویوپ

فارسههی  وی تههای جرانی، جنگ و ناتراتری در دانشههگاه ماکوری اسههتراایا اسهه ا از مبااعاد قدرد

 امنتشر غده اس « خاورمیانه در آصش جرادگرایان»کتاب 

 

 

امروزی اا ؤس؟ ایش صقخاجران در حاا  یو در حاغهیه اسه نیافته صوسهعهچرا ایران کشهوری 

 تدون غکروغنفکران و دواتمردان توده اس ا  ،ایرانی یجامعه یتیش از یک قرن اس  که دغدغه

ریان جتخش تزرگی از اما  متنوعی نیز ته ایش پرسش داده غده، یانهگذارسیاس های فکری و اسخپ

د امخی ماننودر ایران را ته ع نیافتگیغااب روغهنفکری در تیش از دهد سهاا گذغهته همواره صوسعه

یز نرب غهای ترخی اساصید ایرانی در دانشگاه زمینه،در ایش مردم ایران ن ب  داده اس ا « فرهنگ»

 یهیرزنج» ی درایش جامعه ن ب  داده یا درگیر« کخنگی تودن»عدم صوسعه در ایران را یا ته ویژگی 

سههان ههور عقاید  ن ههب  تهخودا حاکمی  امروز نیز که « جر  و ناکارآمدی یماندگی در قخهعقب

را غهام  سان ور ندان ته و آنرا را صرجمه و در « آکادمیک»ایش گونه کارهای  ،پروایی نداردمتفاود 

کندا در نشریاد خود چاپ و صبخیغ می را مباابی از ایش دس گ ترده صوزیی و صبخیغ کرده و  سهب 

ترتر از آن نی   که  ایهیچ ایدئواوژیترای یک حاکمی  ناکارآمد حقیق  امر هم در ایش اس  که 

 مردم خود تیندازدا ینشدهصعریفتر گردن فرهنگ  راها ناکارآمدی یریشه

 ته گفتمان فرهنگی را در صوجیههای آکادمیک نی ههتند که در دههد سههاا گذغههاما صنرا کار

ه در سازد و نگرغی کاندا دانشگاه صنرا تخشی از یک گفتمان را میدر ایران سهاخته نیافتگیصوسهعه

کنم روغهههنفکران ارگهانیک خود را در خار  از یهاد می« خودزنی فرهنگی»عنوان اینجها از آن تهه

یکی از اررهای کخاسههیکی اسهه  که تا « دائی جان ناپخئون» رمانوان مثاا عنتهدانشههگاه هم داردا 

های ایرانی از طبقاد اجتماعی مختخف سعی در خنداندن مخاطب داردا از عدم صم هخر غهخصهی 

ها در ایران ناراح  تود که زاده از حضههور و نفوا انگخی ههیاغههرا صوازن در ایش ارر و اینکه چرا یک 

 عنوانهتامپریاای م تریتانیا در امور داخخی ایران ته غکخی غخو غده در ایش ارر اندازی تگذریم، دس 

غههودا ایش ارر را غههخصههی از نوادگان قاجار که در خانه و تخکه تیماری روانی جخوه داده می« صوهم»
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 اجتماعی هم سر از یزمینهتاغی ته ارث رسهیده تزر  غده، در فران ه صیصی  کرده و تا ایش پیش

نوی نده ایش تای   از میادخی که اا ؤسد امور خارجه درآورده و دیپخماد غهده نوغته اس ا وزار

ران انگخ تان در ای« دائی جان ناپخئون»پرسهید ایش اسه  که صنرا تی ه  سهاا قب  از نوغهتش  ارر

وزیر منتخب و مشروع کشور را در روز روغش سرنگون کردا پس چرا نخ ه صرصیب داده و ی یکودصا

دانند را تاید صا سر حد دیوانه تودن صنزا ماندگی کشور خود میعقبی که انگخ هتان را مقصر ک هان

 داد؟

ها و صا صخویزیون های اجتماعیاز غهههبکه« خودزنی فرهنگی»تدون غهههک امروزه جریان غااب 

 دمانن ی هههمنوایبراا مبخغ هایهای داخخی و خارجی صا صورهای دانشهههگاهی و غهههخصهههی صریبون

تا حبه قندهای ژاپش و ارصباط  رانیا یقندهاحبه یی  اسهه ا در تعد سههیاسههی و از مقای هههؤرت قا

 «اپوزی یون»های غخصی ها تا ااگوی مصهر  خوب در ژاپش و مصهر  تد در ایران که تگذریم، آن

زتان دای  اسههتمرار و ههی موجود را فارسههیک کاناا عرت ههتانی ی جمخه های مختخفی ازکاناادر 

مانند دیگر  یش ادعاهاکه ا گفتش نداردا دانندمیها خودخواهی مردم ایران و تهه خیهاتهان نیامدن آن

ایران در چرار  یادعاهای جریان خودزنی فرهنگی سهههنخیتی تا سهههند و واقعی  نداغهههته و جامعه

 داغته ته خیاتان آمدن و اعتراض کردن توده اس ا گذغته صنرا چیزی که کم ن یدهه

 ادغههدهیهای فرهنگی مکاصب انتقادی در عخوم اجتماعی صف ههیرهای مختخفی در صبییش دیدگاه

های مارکس و هگخی یخود ته جدا اوایه غهههناختیروش تخکه ایش امر در تعد کخان و انداارائه داده

خوب و تدی در قااب « ههایایهده»جوامی را  میرک یگرددا آنجها کهه هگه  قوهجوان نیز تهاز می

دان هه ، مارکس حتی آگاهی افراد را هم در فرهنگ، آموزش، خانواده، قانون، سههیاسهه  و غیره می

ر دیااکتیک خود دوری و یجامعه در سهه میرک نیرویرو، ایشگرو طبقاد اجتماعی خود دان هه ا از

داری امروزی( اتزار صواید و در نرای  سههرمایه امرار معاش یا )در غههن نمام نزدیکی افراد ته اتزارهای

  صیقن تخشیدن ته نیازهای مادی اس ا

 خوانیم رویکردکارهای ادوارد سههعید می درکه چناناسههتعماری و آن-های پ ههانمریهعد در تُ

در جوامی غرقی ته غمار « میخی یغناسانهغرق»یا « غهناسانهغهرق»های امتداد دیدگاه فرهنگی

غناس، ان انغرتی در قااب مورخ، « غهناسانغهرق»که اسه  عخومی  «غهناسهیرقغه» 1روندامی

د اندا ادوارد سههعیصواید کردهنیافته و جوامی صوسههعهغههرق  یتارهنویس، دیپخماد و غیره درسههفرنامه

اسههتعمار مصههر صوسههه نیروهای فران ههوی ته رهبری ناپخئون در اواخر قرن در پیدایش ایش روند را 

آن ته همراه ناپخئون  یر ایش ترهه م هتشهرقینی که ترای تررسهی مصهر و جامعهداندا دهجدهم می

کنندا ایش عخوم که ترای خخن میکه دههفیاد یک متری داغهه   را ایااجثهعمیمآمده تودند کتاب 

ها و اسهتیخای اسهتعماری آنرا تر جوامی افریقایی و غرقی صریه غده تود هرآنچه که نشان از ییاروپا

                                                      

1 Said، E. (2004). Orientalism. New York: Penguin Books.  

https://www.youtube.com/watch?v=zhclySTncuM
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کردا در تراتر فرهنگ غرتی نازا و مادون متصور می ،داغه را و میخی جوامی غهرقی فرهنگ تومی 

و م ههتشههرقیش  غههناسههیغههرقادامه یاف  و امروزه عخوم  های تعدفرایند صواید ایش عخوم در قرن

 یازجمخه عنادری که نمریه 1انداکردهغهرق را از آن خود  یصریش سهرم در صواید عخم درتارهتزر 

تا فرایند استیخای غرتی تر جوامی غرقی  غناسیغرقکند هم و تودن عخوم میمبرح  غناسیغهرق

ها تاعث نمریهکه ییجاآناز »چنان که مایک  تراون یادآور می غههود آن اسهه ا آن یکنندهصوجیهو 

ها ته همان اندازه که غههوندا نمریههای نادرسهه  نیز تاعث آگاهی کااب میغههوند، نمریهآگاهی می

کار گرفته صوجیه هم ته عنوانتهکهار گرفتهه غهههونهد عنوان اتزار سهههنجش عخمی تههواننهد تههصمی

را در آن « خودزنی فرهنگی»در صیخی  گفتمان  غههناسههانهغههرقهای تناترایش نمریه 2«اغههوندمی

آن کارها و در موازاد و غراک  تا  یغرتی، در صرجمه غهناسهیغهرقچارچوب صوایدکنندگان عخوم 

وزیران تریتانیا تنجامیش دزایخی و وین تون نخ  های رو ایدهتیندا از ایشجوامی غرقی می ها درآن

جانبه )ازجمخه فرهنگی( جوامی خاورمیانه در ته دسهه  گرفتش زمام همه« ناصوان تودن»چرچی  در 

ته  کخاسیک غهناسهیغهرق ،ایش جوامی ته اسهتعمار تریتانیا نیازامور و حکمرانی تر خود و درنتیجه 

، عنوان مثااتهکخاسیک خود را هم داغ ا  میخیِ غناسانغرقکخاسیک  غناسیغرقرودا غمار می

ه هایی مانند هدا ااشعراوی و طنی   و روغنفکر مصری و غخصی یتا نگاهی ته نخ هتیش ن   فم

ی وهای فران وی در هر دااتیصی  مدارس و دانشگاهفارغاری توکراد و  یح یش که اوای از طبقه

صوان کارهای آنرا را در ایش تود میرفته تورس دانشهگاه مصر ته فران ه تا مصهر و فران هه و دیگری 

قدر ژر  اس  که جز استعمار خخادهه کرد که  مشکخاد مصر ته ایا  فکری و فرهنگی و سنتی آن

خودزنی  نیز دیدگاه غههناسههیغههرق یغههدهعد امروزی و ایده های تازصوایدعخا  دیگری ندارندا در تُ

اا و عنوان مثتهدر غرب اس ا  غناسیغرقخر أمتکارهای  یفرهنگی ایرانی تیشتر غبیه ته صرجمه

دانشگاه هاروارد معتقد اس  که  اسهتادمورخ و  ،دیوید اندساقتصهاد سهیاسهی صوسهعه  یدر حوزه

گ و پیروی از فرهن« فرهنگ میخی»صوسههعه در کشههورهای پیرامون جرانی در گرو کنار گذاغههتش 

دارون اقتصادی را ترای مردم خود ته ارملان آوردا  یکشهورهای غرتی اسه  چرا که دیگری صوسعه

اا نیز مثدر ایران « سیاسی یصوسعه»روغنفکرانِ  یاسهتاد دانشهگاه ام آی صی و ستاره ،عجم اوغخو

                                                      

هراسههی و دیگر فوتیاها مراجر ،هراسههیایران ،هراسههیدر صواید میتواهایی که منجر ته اسههخام امروزی اسههانغههنغههرق 1

 ها،هاندیشههکدهای غرتی تخکه تا های مختخف در دانشههگاهناصنرا تا دپارصمگونه کارها نهغههود دسهه  تااایی دارندا ایشمی

 اسهتاد ،غهوندا ترنارد اوئیزای و غیره حمای  میرسهانه پوغهش ،های هاایوودیفیخم ،های سهازمانی و خصهودهیتودجه

عنوان مشاور ایش دوا  استخدام غده و ساموئ  هانتینگتون پروف ور دانشهگاه پرین تون که در زمان دوا  توش پ ر ته

 امروزی ته غمار می روندا یترج ته غناسانغرقنام از حکومتی داحب

2 Brown، M. B. (1974). The Economics of Imperialism. London: Penguin Books، 
p 20. 
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داری مناسب ترکپیعدم « هاغک   مخ »صز اوغخو در پاسخ ته چرایی  1دیگری در ایش زمینه اس ا

 اس ا« صجارد آزاد»های غرتی ترای صضمیش س هؤمآنرا از قوانیش، نرادها و 

های ماصریاای هههتی، از جمخه مبخب پیش رو، هردو دیدگاه خودزنیِ فرهنگی در ایران و دیدگاه

اری دی سرمایهتیندا ایش ساختارِ آگاهانه و عامدانه تناغدهرا صاتی یک ساختار می غناسیغهرقعخوم 

مرزی خود ته امپریاای م فرامرزی و استثمار درونمیخی و  یگ ترش و صوسعه فراینداسه  که در 

 ،آوردا در ایش سهههاختارهای صی  سهههخبه و نفوا روی میها و صبدی  آنرا ته تازار و کانوندیگر مخ 

 یونپیرام هایایدئواوژی و اتزار فکری امپریاا م ترای استثمار مخ  غهناسهیغهرقها و عخوم دیدگاه

و دهقانان ایرانی که در  ارگرانکجرانی اسههه ا در پویایی اجتماعی و طبقاصی اعماا ایش ایدئواوژی، 

واید و تازص صرویجهای آن را در کشور امپریاای م ه تند ایده یپذیری از سخبهآسیبدهف نخ ه  

ی که منافی و اغههتراکاد همواره روغههنفکری کمپرادور تورژواهای ایرانرا ها کنندا تخکه ایش ایدهنمی

ایران، وارد کشور  یها تیشهتر در فراسهوی مرز و تا مرکز جرانی گره خورده اس  صا جامعهفکری آن

تا ناوگان و صوپ و صانک م أصوهای امپریاای تی همواره قرری و قدرد یاعماا سخبه یندا غیوهکمی

ا و در ایش گردونه نه صنر کندمیه و ک ب ر ای  نیز اعماا سخب« هژمونی»نی ه ا امپریاای هم تا 

 055های غههرقی تخکه انبوه اسههناد جنای  در صاریخ مخ « فرهنگ»از « فرهنگ غرتی»ترتر تودن 

 دادهصنزا می« جان ناپخئونیییدا»و « های صوطئهنمریه»عنوان ته را داریسرمایه یسااه

هایی ترای اعماا اس  ترنامهها و نوایبراا که دارای چارچوب، سهیاسه  یگزینهته اسهتثنای 

دهندا ترخخا  نمادیش ایش ایدئواوژی را ارائه می یجنبهدهههرفا  های خودزنی فرهنگی ماتقی جریان

 یگاه در دهد سهاا گذغته در حاغیهایدئواوژی ایبراا و فرهنگی هیچ ،هادهیا شیا شیمروجادعای 

اس ا حداق  از زمان نادراادیش غاه صا ها و در نتیجه ساختار سیاسی در ایران نبوده سهیاسهتگذاری

را از  «صر غدنصر غهدن ته صوسهعه و پیشرف  نزدیکهرچه غرتی»های ایرانی صز ته امروز اکثر دوا 

تینیما ای اسههه  که مینیافتهاند اما ایران کماکان همیش ایران صوسهههعهکردهدهههفر صا دهههد پیاده 

ته نیافته را داغصوسعهایرانی  یمعادر ایران دغدغهنادهراادیش غاه هم مانند دیگر دواتمردان صاریخ 

ح  را راهافتادگی را در فرهنگ میخی و عقبایش  یداغ  که ریشهنی امشهاورو هم در اطرا  خود 

ته ایران صی أهیدیدندا او صنرا در یک فقره از پادغهههاه اصریش خواسههه  صا در ااگوترداری از غرب می

ا هن را تررسی و ترای پیشرف  خود ن خه تپیچند و تااای سر ایرانیماندگی ایرافرستاده، داای  عقب

                                                      

طخبی در ایران رایج اس  در مقات  مفروم متداوا که در تیش جریان روغهنفکری ادخاح« سهیاسهی یصوسهعه»مفروم  1 

ا ت هه  کنونی یتش یرودا مفروم نخ هه  ته معنی حرک  ته سهم  ایبراا دموکراسههی ترای معااجهکار میته« صوسهعه»

ی دما یقرن تی ههتم ته تعد تا در نمر گرفتش جنبه یاز نیمه« صوسههعه»که مفروم آنی کشههور اسهه ا حاا حتی صاریخ

تی اقتصادی و دنع یدر کشهورهای پیرامون جرانی حتی موفقی  ایبراا دموکراسهی را در گرو صوسهعه نیافتگیصوسهعه

 داندا ناتی و امکاناد زندگی میگیری از مها در تررهنیافته و تراتری آنرا تا دیگر مخ جوامی صوسعه
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 تینی اسهه ، ایشپیشچنان که قات  گر تاغههندا آنتای ههتند صا کار آنرا را در اعماا آن ن ههخه نماره

ن ای ته ددراعمم آاماتار طی نامهنتیجه متوقف غد و نادراادیش غاه ایشطرح اندکی پس از اجرا تی

دهدراعمم آامان نیز طی پاسخی میترمانه اما  1مشهاتری ته ایران تفرسهتداد أهیا از او خواسه  ص

ه دراادیش غاه تآن چیزی نی   که نا« هاراه پیشرف  مخ »آمیز ته غهاه ایران یادآور غد که طعنه

غااب در آن دوره هم مانند امروز ایش تود که صمام مشههکخاد ایران در  یقضهها ایدهدنباا آن اسهه ا از

غههوندا ایش یک را هم و حاکم فاسههد آن خخادههه غههده و تا رفتش او مشههکخاد کشههور ح  میغههاه 

نیافتگی ایران صوسههعهمیرزار ها کرمانی انجام داده و نادهراادیش غهاه را ته قت  رسهاند، اما داسهتان 

 کماکان پاترجا ماندا

تانیا تری یگنهدر مندن افتاگیر  تراترقرن تی تم هم در  یهای مشروطه در نخ تیش دههدوا 

ور اقتصاد ایش کش یته ایران در ایجاد رباد و صوسعهصی أهیو روسهیه از آمریکا خواستند صا تا ارساا 

های تعد ته جایی در دههپنج نفره ته ایران فرسههتاده و ایش ماجرا صی أهیسههریم تاغههندا آمریکا هم 

 رسید که اغخبته هزاران نفر می ران آمریکایی در ایرانادر دوران پرخوی دوم صعداد م تش رسید که

دادندا اما صمامی ایش م تشاران در نرای  و پس ته دستگاه سیاسی ایران می« های امنیتیمشهاوره»

ن آصریش و هعی  امنیتی ممکش رها کرده و صنرا صئوکراسی جران ربادایران را در تی 05از حوادث 

ی دس  مردم ایش کشور گذاغتندا تناترایش های جنگ سرد خود در ایران رورا در ارر سهیاس زمان 

ه سم  حخی کخان تنمادیش دارد صا راه یایدئواوژی غااب تر روغنفکری کنونی در ایران تیشتر جنبه

ها ته صوسهعها چرا که ایش م هیر در تیش از دهد سهاا گذغته تارها امتیان غده و در صمامی نمونه

 ااس  غک   انجامیده

های صوسهههعه در یک قرن گذغهههته ته خودزنی فرهنگی گذاریصمامی رویکردها و سهههیاسههه 

« اگرنخبگان صوسهههعه»اند ک هههانی که در اقتصهههاد سهههیاسهههی صوسهههعه ته اختصهههاد ندارندا توده

(developmentalist elite) در سیصکنوکراچنینی و رویکردهای های ایشمعرو  ه تندا ترنامه 

دهنعتی، ادخاحاد ار ی و اداری و غیره نیز  ، مونتاژییزیرتناهای مختخف سهاختار ها و دوراندوا 

دهههر  تر عوام  داخخی کید أصها تا رویکرد پیشهههیش اغهههتراک ایش ترنامه یاندا اما نقبهارائه داده

ونه گصریش عوام  نافرجامی ایشصوسعه اس ا ایش وجه اغتراک یکی از مرم یعنوان عوام  تازدارندهته

 رسدای ساختاری ته نمر میها در رسیدن ته صوسعه ته غکخترنامه

ایش مردم در مقای هههه تا دیگر « فرهنگ»خادهههی ترای مردم ایران و  یاسهههتثناایش مبخب 

 نیافتگیدر ایران را در امتداد صوسعه نیافتگیصوسعه های جران قائ  نی  ا تخکه در تعدی کخانمخ 

 از زمان تیندا در نتیجهمیداری در مرکز جرانی سههرمایه یصوسههعه یدر پیرامون جرانی و در نتیجه

                                                      

 ا انتشاراد گ ترها صررانا 1835فریدونا ایدئواوژی نرض  مشروطها  ،آدمی  1 
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 یرگذاریقرن نوزدهم صا ته امروز صأر  یدر اوا یاقتصههاد جران  ههتمیدر سهه رانیا زیقررآم ادغام آغاز

اسهه  که  یمناسههباد صا ته امروز در حد شیکشههور از ا شیا یریرپذیو صأر رانیتر ا یاقتصههاد جران

   و درمان کردا درکمناسباد  شیا را تدون درنمر گرفتش رانیدر ا« ناموزون یصوسعه» صوانینم

 جهیاس  که صوسعه )و در نت گرامشی ویآنتون یهادهیتر ا یمبتن بخبم شیا یادخ ینمر مبنای

 میعق یهاا انقخابدیدیم یجوامی ان ههان «میعق» ایموفن  یهاناموزون( را در گرو انقخاب یصوسههعه

 یهاتا دخاا  قدرد ها عمدصا قخابان شیا واس   ینمام جران یرامونیپ یمخصهود جوامی کشهورها

ر ناموزون د یو ته صوسعه  یصیم یجران پیرامونها ته جوامی قدرد شیمنافی ا یو ترا ی هتیاایامپر

   اغودیکشورها ختم م شیا

 

 گرامشیناموزون از منظر  یتوسعه
 خبهتیشهتر تا مفروم هژمونی غهناخته غده اس ا هژمونی نوعی از انواع اعماا س گرامشهینام 

مدنی اسه  که تیشتر تا اتزارهای ک ب ر ای   یتر جامعه (ruling elite)حاکم  نخبگانصوسهه 

هایی ه هههتند که امروزه ته های هژمونیک نمامهمراه اسههه  صها اتزارهای قرریا از ایش منمر نمام

 ها در جوامیغوندا اما ایش چگونگی رسیدن یا نرسیدن جنبشهم غناخته می« مشهروع»های نمام

پردازی در نمریهرا وارد  گرامشهههیهای ان هههانی مختخف ته مرحخه و مفروم هژمونی اسههه  که ایده

در جوامی « نیافتگیصوسههعه و صوسههعه»یا « کشههورداری مدرن»، «انقخاب»های دیگری مانند حوزه

 کندامختخف می

 یمیِدر تبش هر جنبشههی که تعدها موفن ته ت ههه هژمونی خود تا از میان ترداغههتش نمام قد

نرفته اسهه  که نقش « تخوک صاریخی»خورد یک ناکارآمد غههده و یا در صیقن ایش امر غههک هه  می

کندا تخوک صاریخی عبارد اس  از مجموعه نیروهای اجتماعی که رهبری را در هر جنبشهی ایفا می

رغم صفهاود و اختخها  طبقاصی و حتی منافی در زیر چتری مشهههترک و ترای هد  )یا اهدا ( عخی

صوانند ارصجاعی تاغهند و جنبشهی مانند فاغی م را های صاریخی میآیندا تخوکرکی گردهم میمشهت

ها تریزندا را ترای انتخاب صرامپ ته دههندوقی أرمیخیون  58در آامان و ایتاایا رهبری کنند یا حتی 

 عایش نو گرامشهههیهای انقخاتی و سهههپس هژمونیک نی هههتندا ها مختص دگرگونیاما ایش نوع تخوک

مند های فرهارزیاتی کرده که غههخصههی  (Caesarism)« قیصههرگرایی» یها را در گردونهتخوک

های امروزی صرامپ در آمریکا و )کاریزماصیک( و م هتبدی مانند هیتخر، موسواینی یا حتی در نمونه

 هجدهم»اسهه  که نه کارا مارکس در  گفتنیزایدا نارو در ترزی  و غیره را از رحم خود میوتوا هه

ده مارکس ارائه غ« تناپارصی هم»مفروم  یدر صبییش قیصهرگرایی که در ادامه گرامشهیو نه « ترومر

مثاا هردویِ مارکس و  عنوانتهکنندا اسههه ، صمهام رهبران تناپارصی هههتی را ارصجاعی قخمداد نمی

 ییو اوا یرهبران تناپارصی هههتی مترقی و ترادرزاده یتناپارد اوا در فران هههه را در زمره گرامشهههی
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تناپارصی تی ارصجاعی قخمداد  یتناپارد و کودصای مشرور او تر عخیه جمروری  در فران ه را در زمره

 یاو همانند خوانش سمیر امیش از دوره یاز ر اخان و دوره حا هر مبخب همچنیش، صخقیاندا کرده

 اس ا« تناپارصی   مترقی»یک عنوان ته ،میمدعخی پاغا در اوای  قرن نوزدهم در مصر

 افوا یهای ادخی هر تخوک صاریخی اس  که مختی را از مرحخهیکی از غاخص« صرقی»عنصهر 

ر مد نم« انقخاب»عنوان ته گرامشیاسه  که  فرایندیصری رهبری کندا ایش ته سهم  دوران مترقی

ازی پردته نمریه« هژمونی پرواتاریا»ت هههه  یتا انیش و ایده وگوییگف در  گرامشهههیگرچه داردا 

زند اما صعریف او از مفروم انقخاب تا انعبا  ب رادیکاا و هژمونی سوسیاای تی در اروپا دس  میانقخا

ها در جوامی انقخاب یصوان دریاف  که او نتیجهمی گرامشیمخصود ته خود همراه اس ا از خوانش 

خ تان در انگیک ان از انقخاب دنعتی تهدان   و سهوسهیاای هتیِ رادیکاا نمی نمام مختخف را اازاما 

ای هنمونه عنوانتهاواخر قرن هجدهم، انقخاب فران ههه، انقخاب میجی در ژاپش و انقخاب اکتبر روسههیه 

های راکد و های صاریخی آنرا تا از میان ترداغهههتش نمامهایی یاد کرده اسههه  که تخوکموفن انقخاب

نمران مکاصب از دهههاحهبانهدا ترخی صری کردهمترقی یههای خود را وارد مرحخههنهاکهارآمهد صوده

های را عدوا از ایده گرامشههیخصههود مکاصب کخاسههیک( ایش انعبا  در کارهای همارک ههی ههم )ت

تر اندیشهههمند  ایش نقد صنرانهدانندا اما گذاری غهههده صوسهههه مارکس و انگخس میپهایهه یاوایهه

ه خار  خود را ت هایکه از درون زندانی فاغی تی در ایتاایا دستنوغته گرامشیمارک هی تی مانند 

از سهههیر صکام   گرامشهههی درمقات  خوانشرسهههد، تخکه ته نمر می نامرصبهکرد از زندان قاچاق می

راصر از ایش اس ا ف یدیااکتیک ماصریاای هتی و حرک  جوامی ان هانی ته سم  صرقی و پیشرف  کامخا 

غهههی مناسهههباد فروپا یداری که در صیخیخی دیااکتیکنیز مهارکس و انگخس نهه در مدح سهههرمایه

 یکتهاندا نارزیاتی کرده« انقخاتی»داری را یک دگرگونی فئوداای ههم صوسههه نمام جایگزیش سههرمایه

 ای تود که اهشاوایهاا ؤسکمک کند  گرامشهیهای ما در فرم انعبا ِ نمریهته صواند دیگری که می

ایش دغدغه را داغ   ،عنوان یک مارک ی   ایتاایاییته گرامشی،سهاخ ا او را ته خود مشهلوا می

های کمونی ههتی و رغم فراگیری آرمانکه چرا انقخاب سههوسههیاای ههتی در روسههیه رخ داده اما عخی

دا غههودر ایتاایا و اروپای غرتی نشههانی از ایش انقخاب دیده نمی ،های کارگریدهی و فعاای ناسههازم

ی و دنعتی و هژمونیک اقتصاد یجوامی تشری را ت ته ته صوسعهاا ؤسهدر پاسهخ ته ایش  گرامشهی

رسهههد که ته ایش نتیجه می های سهههیاسهههی حاکم تر ایش جوامی صق هههیم کردهتودن یا نبودن نمام

هایی هژمونیک ه هههتندا اذا های حاکم تر اروپای غرتی ترخخا  نمام صزاری در روسهههیه نمامنمهام

مونیک های غیر هژنمام صواند تر عخیهپارصیزانی می یهای مبارزههای انقخاتی متکی تر صاکتیکغههیوه

های هژمونیک و در نتیجه ها تر عخیه نمامصزاری جواب دههد امها ایش صهاکتیک یمهاننهد روسهههیهه

ا هاسه  جواتگو نی  اروپای غرتی که ایدئواوژی نخبگان حاکم ایدئواوژی اکثری  صوده« مشهروع»
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 کند که ته دای مبرح می هاییترای نوع و غههک  مبارزه تر عخیه هژمونی نوع دوم نیز ایده گرامشهی

 گذریماارصباط م تقیم نداغتش تا ایش مبیث از طرح آن می

ن آ یدهندهغک تودن یک تخوک صاریخی، صمامی عنادهر اجتماعی « مترقی»تر عنصهر  افزون

های امروزه پژوهشتای هه  متکام  و از دا همان جامعه و نیازهای آن تیرون آمده تاغههندا نیز می

ها ترخخا  که چرا ایش جنبشو ایش« های نویشجنبش» ییاری در حوزهت هههی ختغهههنهاجهامعهه

گیردا تدون مند نی ههتند دههورد میهای دهه غههصهه  و هفتاد میخادی متکی تر رهبران فرهجنبش

 ا اما اگر در راستای ایشتاغدمتفاود صواند میغهک پاسخ ته ایش چرایی از پژوهشی صا پژوهش دیگر 

های تی ه  و که در دهه گرامشهیه هتند کارهای « ردهای خُنمریه»ر ها که اغخب متکی تپژوهش

 گرامشیغوندا ها مرصفی میاند خوانده غود اغخب ایش دغدغهنوغته غدهقرن گذغهته سهی میخادی 

دید و نه ته سم  یک صیوا اجتماعی را در تخوک اجتماعی می« رهبری»همواره ادهاا  در جایگاه 

گروهی از مردم و  یب سهیاسی و از آنجا که یک حزب صنرا نمایندهغهخصا او حتی در نقد احزا در

در نتیجه یک انقخاب کردا قخمداد می (sectarian)گرا هفرقزن همان گروه اسههه  را جامعه و چانه

چنان که از ای از جامعه تاغهههدا آنصنرا یک گروه یا طبقه ی فعاای صوانهد مهاننهد کودصا نتیجهنمی

گیری هر تخوکی اازم پیداسهه  او چرار گروه را در غههک « مدرن غههرریار»در  گرامشههیهای نوغههته

رصند ها عباکندا ایش گروهرا ته یک انقخاب موفن صبدی  نمی صیوایک و نبود هر یک از آنرا  ددانمی

های متضهرر از نمامی ناکارآمد که در قااب کارگران، فقرای غرری و دهقانان متجخی غده و از صوده

مداران که اهدا  جنبش را دینی و دیشس ه ؤما هاد خیاتانی و مبارزه را غک  دهند، عنادهر اعتر

های جنبش را ساخته در راسهتای معنویاد دینی همخوان تدانند )جخوه دهند(، روغنفکران که ایده

کنند و در نرای  نخبگان اقتصادی که منافی  منتشهری خاد یجلرافیا یها را فراصر از میدودهو آن

عنصهههر چرارم را صا حدی مرم  گرامشههیرا در راسههتای جنبش و صیوا اجتماعی آن تبینندا خود 

در قرن نوزدهم را ته دای  نبود  (Risorgimento)دان ه  که جنبش وحدد و استقخاا ایتاایا می

ش دان  ا ایش جنبایتاایا )ارگانیک( یک انقخاب موفن نمی ینخبگان اقتصهادی ترخاسهته از جامعه

ی که روغنفکران در اینجا و آنجا از اانهطخبادخاحافکار  یصنرا عبارد تود از مجموعه مشهیگراترای 

 کردندا آن دیب  می

جا دیب  از روند صکامخی صوسعه، روند صکامخی دیااکتیک طبیعی اس ا یعنی دیب  صا ته ایش

اد مرحخه و اقتص غکنی کرده واردی پوسهتهیاتتداهایی اسه  که ته غهک  طبیعی از اقتصهاد از مخ 

ژاپش و  یجا تا صوجه ته انقخاب دنعتی در اواخر قرن هجدهم در اروپا )در نمونهفئوداای غده و از آن

داری دنعتی سههرمایه یافتد( وارد مرحخهته غهکخی متفاود ایش امر در اواخر قرن نوزدهم اصفاق می

رو ادههبخاح ایشغههود و ازایتاایا نمی های اروپایی از جمخهغههوندا اابته ایش روند غههام  صمام مخ می

 ز جنسا در مناطن پیرامونی مانند ایتاایا راها نوع انقخاب گرامشی تیشتر رایج اس ا« اروپای غرتی»

گرچه گرامشهههی  اندارندرا « کارایی انقخاب» تیند کهمی (passive revolution)« انقخاب عقیم»
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خود را متفاود نشان  گوناگوندر مناطن جلرافیایی  مفروم جرانی که»یک  عنوانتهانقخاب عقیم را 

در ایش  1ارزیاتی کرده اما صمرکز او ترای غههرح و صببین ایش مفوم تیشههتر تر اروپا اسهه ا« دهدمی

غهرح، انقخاب عقیم انقخاب ناصمامی اسه  که تیشهتر فاقد یک یا تیش از یکی از عنصرهای اجتماعی 

یا های ایتااتورژوای حاکم تیش از آنچه که ته صوده ینخبه خود اسهه ا مثخا در ایتاایا یدهندهغههک 

ریرپذیری أاز ایش منمر ص 2پذیری از آنرا ود  توداریرأهای حاکم تر فران ه و ته صود  تاغد ته نخبه

تا مناطقی مانند خاورمیانه، از  ناموزون در اروپا صماما  یپیرامون از مرکز و منجر غهدن آن ته صوسعه

ای های تازدارندهاروپا تر خخا  خاورمیانه در صاریخ مدرن خود دچار پدیده ود اس اجمخه ایران، متفا

  مانند مناسباد استعماری و پ ا استعماری نشدا

د را خو یهای جران غههانس تراتری ترای سههپری کردن روند صکامخی دیااکتیکصمامی مخ  اذا 

 نناموزوناتراتر و  یجرانی از صوسههعهداری در مرکز سههرمایه ینداغههته و جران تا صوجه ته صوسههعه

ی امپریاای ههم تا صوجه ته منافی خود تر کشههورهای پیرامون پدیده ،ترخوردار اسهه ا در ایش راسههتا

هایی صیمی  کرده که سیر صکامخی صوسعه در ایش کشورها را مخت  کرده اس ا اذا تا جرانی گ   

رفته در گهای صاریخی غک صاریخ مدرن، تخوکامپریاای تی تر پیرامون جرانی در  یصوجه ته سهخبه

های متفاوصی سهرکوب و ته سرنوغتی عقیم های امپریاای هتی ته غهیوهایش کشهورها صوسهه قدرد

ها در ایران ته سم  انقخاب مشروطه و گرفته ترای رهبری صودهتخوک صاریخی غهک  غهوندادچار می

ترای عقیم اگونه انقختارز صیمی  ایش ییه نمونهسهرکوب ایش انقخاب صوسه امپریاای م تریتانیا و روس

جمخه ایران درگیر آن اس  که کشورهای پیرامون جرانی ازناموزونی  یایش امر در تبش صوسعه اس ا

یافته نگاه داغته اس ا در تخش سوم های صوسعهصر از مخ غهکخی ساختاری عقبها را تهتوده که آن

غهههده صوسهههه های عقیمانقخابن در ارر وناموز یهایش مبخب ماجرای تیش از دهههد سهههاا صوسهههع

 امپریاای م تریتانیا و آمریکا و صا مقبعی روسیه در ایران تیث خواهد غدا

 

  
                                                      

1 Gramsci, A. (1971). Selection from the Prison Notebooks. Haora, Q & Nowell-
Smith, G. (ed). London: Lawrence and Wishart, p 117. 

اامخ  مانند روترد کاکس کشورهای جران را ته دو دسته  ی در اقتصاد سیاسی تیمشاگر یداحبنمراِن حوزه 2 

ز پذیری از مرکریرأدوم کشورهای پیرامونی ه تند که تا ص یکنندا دستهصق یم می« غیر هژمونیک»و « هژمونیک»

ایش ی ی درتاره چگونگدارندا روترد کاکس اطخاعاد تیشتر هژمونیکنیافته و ساختار سیاسی غیرجرانی اقتصاد صوسعه

نمر ایش حوزه کریس ه کث دهدا دیگر داحبریرپذیری و منجر غدن آن ته انقخاب عقیم در پیرامون جرانی نمیأص

در  ناموزون یمشی ته پیرامون جرانی و منجر غدن آن ته صوسعهاباق دادن مفروم انقخاب عقیم گربمعتقد اس  ترای ان

مشی که اکثر کارهای او در ایش زمینه متمرکز اروپا تودا در ایش ااز گرائتی سب  جران تاید دس  ته خخاقی  زد صا قر

 مبخب تیشتر قرائ  دوم مورد نمر و صببین اس ا 
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  بیش از صد سال توسعه ناموزون در ایران

غماای یعنی  یغدن هم ایهدنعتیدهنعتی در اروپا و غهبه داریظرور و گ هترش سهرمایه

ایران طی دو جنگ  1ای  قرن نوزدهم صوسههه ایران اح ههاس غههداروسههیه ترای نخ ههتیش تار در او

قاره از ممااک قفقاز را ته روسیه واگذار کردا صنرا یک دهه صیمی  غهده از سهوی روسهیه یک غهبه

جدایی افلان ههتان از ایران و اغههلاا و انگخ هتان  ،موسهوم ته صرکمنچای تا روسههیه یپس از معاهده

کخی صیقن یافته و تهاعماا سهههخبه تر جنوب کشهههور را آغاز کردا ایش امر صا اواسهههه قرن نوزدهم 

دو قدرد امپریاای تی تریتانیا و روسیه  یسخبه  صی های سهیاسی و اقتصادی کشور صماما غهاهراه

 صزاری درآمدا 

غهده از سوی ایش قدرد انیا و نمام اقتصهاد جرانی تناتریت« ایبراا»قرن نوزدهم قرن هژمونی 

کوصاه کردن دس   یزمینهامپریاای هتی تودا اما هیچکدام از ادهوا آدام اسهمیتی مبرح غههده در 

تا « تیخی ینتامرک»تازار و جایگزیش کردن مناسهباد پیشهیش اقتصهاد ته دوا  از اقتصهاد، واگذاری 

ها و که دیوید ریکاردو نوید آن را ته صمامی مخ « ی ن هههبیهامزی »ها یا تیش مخ « صجارد آزاد»

های پیرامون جرانی از جمخه ایران نداغهههتندا در داد انبباقی تر مخ صجار پایبند ته صجارد آزاد می

مار ها تا غههکشههی، اسههتعمار و اسههتثمار مخ ن هه واقی و تا صکیه تر صکنواوژی دههنعتی که قادر ته 

ها در صیقن ایش اهدا ، نمام و ت ههیار کارآصر از آنخی ههتی ینتامرکهای غههیوهتیشههتری ن ههب  ته 

 کهجایی  اصها را ته تند استعمار کشاندا دیگر مخ  ی تیخینتامرکجرانی ایبراا ت یار تیشتر از نمام 

اواخر قرن نوزدهم صمامی پیرامون جرانی )ته اسههتثنای چند قخمرو در اینجا و آنجا که اسههتعمار آنرا 

نمود( در ها کافی میتوده و صنرا اعماا سهههخبه تر آن مخ « پر هزینه»اروپایی  راناسههتعمارگترای 

سههااه  055در امتداد ایش صاریخ  2های اروپایی درآمداآفریقا و آسههیا و اقیانوسههیه ته اسههتعمار قدرد

سیس أصدواتی )امپریاای تی(  تا اقتدارهای ها و کمپانیها و تانکداران غرتی، غرک صجار و سهرمایه

ها صا مقروض کردن کشی و ته راه انداختش جنگن  صجارد ترده در تعد جرانی گرفته صا  و درغده 

که پیرامون جرانی از جمخه امر ایش یها کردندا خخادهها و استیخای تر آنرا و غیره نقش آفرینیمخ 

رث ته ا« تی ن بیمزی» عنوانتههای امپریاای تی ناموزون را از سهوی قدرد یایران میراث صوسهعه

غههدن امپریاای ههم هم از دههنعتی ،غههودچنان که سههمیر امیش یادآور میتردا در تعدی کخان و آن

آنرا  رتهای خاورمیانه جخوگیری کرد و هم اقتصهههاد متکی ته کشهههاورزی ترای تازار جرانی را مخ 

                                                      

ایش دنع  اغخب در موارد و اتزارهای جنگی تود که ن ب  ته ارصش غیرمدرن ایران ترصری و تا ارصش عثمانی که در 1 

 غد رقات  پایاپایی داغ ا نیا و فران ه پشتیبانی میهای خود تا روسیه اغخب از تریتاجنگ

ی استعماری نمم جران یاس  که صوسعه گفتنیژاپش نیز صا اوای  قرن تی تم م تعمراصی در پیرامون خود داغ ا 2 

 هاینتاا دورد گرفته و قاره های آمریکا پیشاپیش از اتتدای قرن غانزدهم صوسه قدرداایبراا پس از نمم مرک

 پرصلاا و فران ه استعمار غده تودندا ،اسپانیا ،ی تی اروپایی از جمخه تریتانیانتااامرک
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ران و کمپرادور در ایتورژوا یی صوایدی که در نرای  منجر ته تروز نخ تیش طبقهصیمی  کردا غیوه

 ی مانند مصر غدادیگر ممااک

ج خصههود خخیهنگاه رایج ن ههب  ته داای  و اقتصههاد سههیاسههی حضههور تریتانیا در خاورمیانه ت

ش حیاصی هند تودا ای یهای منتری ته م تعمرهسهخبه و در نتیجه صضهمیش گذرگاهصأکید تر فارس، 

 یدواتمردان وق  تریتانیا حتی راتبه و در اسههناد و مکاصباد آرغههیو غههده از درسهه  اسهه نکته 

نیز را اما ایش نکته  1عنوان صضمیش گذرگاه ته هند اکر غده اس ااستراصژیک تا دوا  عثمانی نیز ته

صدریج اهمی  خاد خود را ترای امپریاای م تریتانیا تهخخیج فارس  یکه منبقهد کرنباید فراموش 

و  خصود در قدرد ناوگان دریاییهرا تر دیگر رقبا تک هب کردا تریتانیا که ترصری استراصژیک خود 

دید از اواخر قرن هجدهم خه دریایی صجارد هند تا هر دو سوی ایرانی و عرتی رانی خود میکشتی

خخیج فارس را در انیصههار داغهه ا ایش امر در امتداد قرن نوزدهم ته قود خود تاقی مانده و صا اواخر 

ا گرف دورد میی یتریتانیاهای ر خخیج فارس صوسهه کشتیدردهدِ ک  صجارد د 35قرن نوزدهم 

تریتانیائی تودندا کشهههتی  2582 غهههدندکه وارد خخیج فارس می کشهههتی 2111در همیش ترهه از 

جای ته «ییتریتانیا یدریاچه» یتریتانیا تر خخیج فارس صا حدی تود که ته کار تردن واژه یسههخبه

میافم  »تریتانیا ترای  2قرن نوزدهم امری رایج تودای ییاتریتاندر میان دواتمردان « خخیج فارس»

حضهههور رات  نمامی  )در تیریش امروزی( ریاز خخیج فارس در جزایر قشهههم، هنگام و ااجف« نمامی

داغهه  که اابته ایش حضههور از آن زمان صا ته امروز هم ادامه داردا اهمی  تخش ایرانی خخیج فارس 

ر پرسهههی کاکس دسهههر تر فرماندهی ک  خخیج فارس ته فرماندهی ترای تریتانیا صا حدی تود که دف

 توغرر م تقر تودا 

ی کااای عنوانتهکااای استراصژیک و هم  عنوانتهنخ ه  قرن تی هتم نف  ایران هم  یدر دهه

یردا گگذاریِ امپریاای تیِ تریتانیا در ایران قرار میسیاس  هایاواوی ترای انباغه  ررود در ددر 

ایران در قرن نوزدهم هم تازاریان ایران را ته دای  عدم  یفئودااغههبهن سههخبه تر اقتصههاد قراما نیم

خر قرن اصر تریتانیایی از میدان ته در ترده تود و هم صا اوصر و تاکیفی صوانهایی رقات  تا کاااهای ارزان

ریان ته خرید آن زمان ایران صیمی  کردا در ایش ترهه ترخی از تازا ینوزدهم یهک قیبی ته جامعه

زمیش و کشهه  پنبه و خشههخاش ترای صواید صریاک روی آوردندا دو میصههوای که نه ترای نیازهای 

ریاک صیمیخی ص دتافی در انگخ تان و صجارهای پارچهتومی تخکه ترای تازار جرانی و نیازهای کارخانه

مانده از صیمی  ایش جارناموزون ت یارراد صوسهههعه یزمینهغهههدا در فروش ته چیش صواید میترای 

                                                      

1 Cain، P. J. and Hopkins، A. G. (1993). British Imperialism: Innovation and 

Expansion 1688-1914. London: Longman، p   399. 

2 Troeller، G. (2013). The Birth of Saudi Arabia. New York: Routledge، p 1. 
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غیوه از صواید همیش تس که چیش صوان   از کاتوس صیمی  صریاک ته تازارهای خود صوسه تریتانیا 

تیرون آمده و ارراد ایش پدیده را کنترا کند اما ایران که صنرا ایش میصهوا ناآغنا تا غرایه اقخیمی 

جمخه اعتیاد گ ههترده در ی از آن ازکاغهه  صا ته امروز درگیر آفاد ناغههو نیازهای تومی خود را می

 جامعه اس ا 

ناغی از استیخای امپریاای تی تر ایران صا اواخر قرن نوزدهم  یجانبهت   همهدر واکنش ته تش

نقخاب ایش ا معرو  اس  رهبری کندا« انقخاب مشروطه»که ته را تخوکی صاریخی غک  گرف  صا آنچه 

ر را داغته و عناد گرامشیش غده صوسه یهای صعیتا غاخص عیارصمامهای یک انقخاب صمامی ویژگی

تخوک صاریخی آن روند طبیعی خیزش از دا هرم اجتماعی آن زمان ایران  یدهندهغهههک اجتماعی 

ااتیصههی  از را سههپری کرده تودندا در ایش راسههتا نخ ههتیش ن هه  روغههنفکر تورژوای اغخب فارغ

 و ههای پادغاهی مشروطدرسههتی نمامطخب تهن ادهخاحهای غرتی در کنار ترخی از درتاریادانشهگاه

قوانیش آنرا در اروپا را هم هههو تا جایگاه طبقاصی و منافی اجتماعی خود در ایران دیده و ایش ایده را 

سههازی کردندا ایش مجموعه غههبیه ته نخبگان در ایران و در چارچوب تخوک صاریخی مشههروطه تومی

تودند که جنبش ایبراا را در کاهش  ته تعد واخر قرن هجدهمااز  دار تریتانیاییدار و سههرمایهزمیش

ها را ته پارامانی که در اختیار آنرا تود اختیاراد و قدرد پادغاه در انگخ تان رهبری صا ایش دخاحی 

تا ایش صفاود که نخبگان تریتانیایی از دا صیوا دنعتی در آن کشور تیرون آمده اما  1منتق  کنندا

اموزون نیافته و نصوسعه ،فئوداای، متکی تر زمیش و کشه  آنیرانی تا معیار اقتصهاد غهبهتورژواهای ا

تخوک صاریخی مشروطه یعنی روحانی  و  یدهندهغک غوندا گروه دوم و سوم آن دوره غناخته می

 های اجتماعییک از هرمتای ه  در کنار و مرصبه تا هم ارزیاتی غوندا روحانی  در هیچمین اتازاری

اقشار فرودس ، زحمتکش، کارگر،  یکنون( در زمرهخ )از زمان پیدایش فقه اسهخامی صادر طوا صاری

جوامی خود نبودندا ایش مجموعه همواره در گردونه و نزدیک ته  یدهقان و در ک  قشری در حاغیه

انی  هم کرده اسههه ا تناترایش روح« صشهههریی»درتار و تازار کارآیی خود را یافته و ته سهههود ایش دو 

خواهی مشههروطهغههده دیده و ته جنبش رتار و تازار منافی خود را صردیددرسههتی در صضههعیف دته

 یامپریاای تی و صوسعه یپیوسه ا فقرای غهرری و دهقانان نیز که تیشهتریش آسهیب را از سهخبه

های تخوک صاریخی مشهههروطه را غهههک  دادندا طور طبیعی صودههناموزون آن متیم  غههده تودند ت

اعتراض های روغهههنفکران تورژوای آن انقخاب یا های مشهههروطه امروزه تیشهههتر تا ایدهگرچه آرمان

غوند اما صمامی نیروهای غناخته می« مشهروعه یمشهروطه»متعاقب ترخی از روحانیون ن هب  ته 

اند، از جمخه ارگانیک خود را داغته انروغهنفکرتخوک اجتماعی مشهروطه  یدهندهغهک اجتماعی 

                                                      

1 Droz, J. (1967). Europe between Revolutions 1815-1848. Glasgow: Fontana, 
p 7. 
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های سههوسههیاای ههتی در ممااک قفقاز تا ایش های ایش انقخاب که پیشههاپیش در ارر ظرور ایدهصوده

 ایدئواوژی آغنا غده تودندا

م صوسههه امپریاای هه« انقخاتی عقیم»داسههتان نافرجامی انقخاب مشههروطه و صبدی  کردن آن ته 

هان صوان ههتند تا امضا و صواند صکرار مکرراد تاغهدا مشهروطه خواتریتانیا و روسهیه در اینجا صنرا می

گذار و صصههویب نخ ههتیش سههیس مجخس قانونأص و متعاقبا  1230دههدور فرمان مشههروطه در مرداد 

جران را جشش تگیرندا اما صنرا یک ساا تعد  پیرامونقانون اسهاسی پیروزی منیصر ته فرد خود در 

 صبدی  و مجخس تا همدستیای تیش تریتانیا و روسیه ته مناطن نفوا ایش دو قدرد ایران طی معاهده

خواهی از دس  رفته عخی غاه که ازقضا او هم ته غکخی طبیعی قدرد خود را صوسه مشروطهمیمد

گذغههتگی ت ههیاری از از جاندید صوسههه قوای روس ته صوپ ت ههته غههدا مجخس دوم نیز که تا می

نیروهای نمامی از سههوی  غههده تود تا پیاده کردن تیش از پیش صشههکی مشههروطه خواهان دوتاره 

تا اواتیماصومی از سوی ایش دو کشور منی  صا ته  1225تریتانیا و روسهیه در ایران همراه و در سهاا 

 نماد غک   انقخاب مشروطه یا در اد  عقیم غدن آن صبدی  غودا

های ایجاد غههده در ارر اعماا نفوا ارزهای از پسناموزون خود را ته غههک  مجموعه یصوسههعه

ها ارزهمتعاقب انقخاب عقیم مشروطه عبارد تود از همیش پس یدهدا دههریاای تی هم نشان میامپ

بی، مانند قیی یتخایاموازاد تههای صاریخ معادر خود آغنا کردا صریش دههکه ایران را تا یکی از سیاه

ورد آتریتانیا درمی اایمایگیصی ته  های صیمیخی که ایران را عمخا تیمهاری، مراجرد انبوه و معاهده

رودا قیصرگرایی غمار میقیصهرگرایی ته یایا  صوازن قوای سهیاسهی دههپ هامشهروطه ته یدهه

صواند تا جنگ و جنگ داخخی هم همراه تاغد( اس  ای از گ    سیاسی و اقتصادی )که میمرحخه

 ینداغهههته صا سهههخبهیک از قوای درگیر اعم از ارصجاعی و مترقی صوان غخبه تر دیگری را کهه هیچ

سهیاسهی خود را اعماا کنندا ایش غرایه سرانجام یک قیصر یا غخصیتی تناپارصی تی از رحم خود 

 همیش امر اس ا صیقن ی خورغیدیآغاز سدهقدرد صوسه ر ا خان در  یقبضه وآورد ته دنیا می

ه منجی و قررمان غاه( یا او را در جایگار اخان )سپس ر ا یهای رایج در صیخی  دورهدیدگاه

صریش  ههعف ایش های مشههروطها مرمکننده ته آرمانپشهه نشههانند یا تااعکس م ههتبد و مخی می

ا سههمیر امیش ندکنمیر ههاخان ارائه  ینمری ترای فرم دوره یها در ایش اسهه  که چارچوتدیدگاه

صر م در معخی پاغا در اوای  قرن نوزدهیگر غهخصهی  تناپارصی هتی یعنی میمدقرائ  مفیدی از د

او  یتومی صوسعه یگرا تود و پروژهاو معتقد اسه  که میمد عخی پاغها تناپارصی هتی صوسعه 1داردا

از ژاپش و چیش تا جدی  در حاا اعماا تودا اما مصر ته غکخی فرسایشی اتتدا تا مقروض  پیشحتی 

 یصی  سخبه های ایش دو کشورها و دوا های تریتانیایی و فران هوی و غرک غهدن صوسهه تانک

                                                      

1 Amin، S. (2011). An Arab Springtime? Monthly Review. Vol. 63. No. 5. 
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صوسعه تا اغلاا مصر صوسه نیروهای تریتانیایی در ساا  یکه پروژهتریتانیا درآمده صا ایش مخصهودا 

خان اگر تیشهتر از میمد عخی پاغا تناپارصی تی دا ر هایرسهپایان غهک ه  خورد و ته  عمخا  1332

ار قرترای صوسعه در ایران  ای تومیس پروژهأخان در را ر اکمتر از او هم نبود گرا نبود قبعا صوسهعه

که صوان   تا پویایی سیاسی خاد آن دوره و تا روی آوردن ته خصم تریتانیا یعنی آامان ته  داغه 

 یهای امروزی در ایران از رمرهعم  پوغهههانده صا حتی ن ههه  یخود جامه یاز پروژه مرمیتخش 

د نارویخ صاریخ معادر ایران چنان که مورریزی غد ترره ترندا آنآنچه که در آن دوره سهاخته یا پایه

که انجام داد انجام را صوان   صنرا تا چند هزار سرتاز آنچه غهود ر ها خان نمیآتراهامیان یادآور می

 یدههدا در غخبهه تر دیگر نیروها و یکپارچه سهههاختش قخمرو صا احداث نخ هههتیش ارصش مدرن، قوه

ها و نیروهای اجتماعی متعددی در ، گروهآهش و غیرهیه، سازمان آموزغی، دانشگاه و جاده و راهیقضا

 سیاسی ییک پدیده عنوانتهخان خان تودندا از ایش منمر ر ار ا یها و پروژهایران حامی سیاس 

 ایران تودا  یو دوران او میصوا یک تخوک صاریخی منببن تا نیازهای تومی جامعه

غههلاا کشور در جنگ جرانی دوم مردم ایران که تا ا یخان نه تا ارادهر ها یاما دوره و پروژه

ته سهرنوغتی عقیم منجر غدا نف   ،های تریتانیا، آمریکا و غهوروی در زمان اسهتاایشقدردصوسهه 

س أردر  وزیری غههخصهها نخ هه قدر حیاصی تود که وین ههتون چرچی  قب  از ایران ترای تریتانیا آن

 سههوزف  ایران موصورهای زغااته سههود تریتانیا قرار گرف ا ن ترداری از آنتررهاسههتخرا  و  یپروژه

سهههوز صبدی  کرده و ایش ترصری اسهههتراصژیک یکی از تریتانیا را ته موصورهای دیزای یدریانهاوگهان 

در جنگ جرانی اوا صضههمیش کردا در پی اغههلاا ایران را تریتانیا صریش عوامخی تود که پیروزی مرم

تریتانیا و متفقیش آن در جنگ جرانی دوم  تار دیگر پیروزی را ترایرف  صا یکنف  ایش کشهههور می

رسههانی ته کمکآهش آن سههودای راهها و ترداری از جادهتررهصضههمیش کندا آمریکا از اغههلاا ایران و 

های استاایش هم در اغلاا غهوروی را داغه  صا در تراتر آامان نازی متیم  غک   نشودا سیاس 

 اصزاری نداغ  یطخبی روسیهصوسعهپیشیش  هایهایی از غماا ایران دس  کمی از سیاس تخش

از  های ناغیهای صاریخی مترقی و عقیم کردن انقخاباغهلاا ایران نرای  غهک  گرفتش تخوک

و  مخی یهای اغهلاا ایران سرانجام ائتخا  جبرهارزههای امپریاای هتی نبودا پسآنرا صوسهه قدرد

 صمامی ا صقریبا غههک  دادکردن دههنع  نف  نیروهای اجتماعی حامی ایش ائتخا  را حوا میور مخی

گیری ایران از عایداد ترره یناعاداانه یهای مشههروطه صا دوا  مصههدق تر غههیوهها، از دوا دوا 

فروش نفه  و سهههرم نهاچیز ایش کشهههور اعتراض داغهههتنهدا جهدا از ایش صعهام  غیر عاداانه نف  

تودا ی یآمریکاجرانی دوم هژمونی  اقتصههاد ایران تودا هژمونی جرانی پس از جنگ« میصههواصک»

درستی افوا هژمونی تریتانیا را ارزیاتی و ترای مذاکره جر  صعامخی غبیه ته صعام  تهدکتر مصهدق 

های آمریکائی تا ونزوئخا و عرت هههتان که صا سهههقف پنجاه دردهههد از عایداد فروش را ترای غهههرک 

  )غرکی یآمریکاهای  ا اما غهرک غهناختند ته آمریکا رفکشهورهای صوایدکننده ته رسهمی  می

نف  کاایفرنیا استاندارد( پیشاپیش در غرک  نف  تریتانیا که انیصار نف  ایران را در اختیار داغ  
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ر سازی نف  دمخی یسهرم و غهراک  داغهتندا اذا پش  کردن ته تریتانیا و ته جان خریدن زنجیره

هم تی   ساا جخوصر از زمان ش رسم آنآن که ایران در حاا تاب سازی ای یکنندهکشورهای صواید

چیزی ترای آمریکا نداغه ا ایش در حاای اس  که آمریکا پس از کودصای مرداد صوان   صا  ،خود تود

مرداد  23دردهد از امتیازاد نف  در ایران را از آن خود سههازدا ایش تخوک صاریخی نیز در  15سهقف 

یتانیا ته سرنوغتی عقیم دچار غدا گرچه کشتار غده از سوی آمریکا و ترمرندسیی یکودصاتا  1882

 صریشپ ،دادندکه تخشهی از تخوک مخی کردن دنع  نف  را صشکی  می گراکارگران و نیروهای چپ

 آغاز غده تودا 

کید تیشتر أجا صمرم اسه ا در ایش 05مرداد ترای فرم حوادث  23های کودصای ارزهفرم پس 

رغم گرا اسهه  که در چارچوب ایرانی و عخیا نیروهای اسههخامهای امپریاای ههتی تتر همکاری قدرد

اهمی  مو هوع صا ته امروز حتی یک پژوهش من هجم هم در ایش راتبه ارائه نشهده اس ا مورخانی 

  روحانی یراتبه« های تزر  و قیام کارگران ادههفراننبرد قدرد»مانند اکبر آارتایجانی در کتاب 

تر عخیه کارگران و اعترا اد  های امپشمانند سازماندهی عشایر و گروهتا تریتانیا در ایران در اموری 

ای تریتانیا در دا در تعد منبقهندهغاه ارجاع میقب  از ر ا یآنرا در غهرک  نف  آتادان را ته دوره

آن تر عخیه از عرت ههتان احیا و  یجزیرهوهاتی را در غههبه یاوای  قرن تی ههتم جنبش ناپدیدغههده

های سههی صا اوای  پنجاه میخادی همپیمانان تومی آنرا در منبقه پشههتیبانی کردا از دههها و عثمانی

اام هخمیش در مصهر مرمانان رات  سهفارد تریتانیا در مصر و کاخ پادغاه مصر توده صا تر عخیه اخوان

 ندا کنپشتیبانی ها از آنطخب مصر نیروهای مترقی و استقخاا عمدصا 

جنگ سهههرد تود که ترای پیرامون  یکودصای مرداد مرحخهقب  و تعد از  دوراندر تعد جرانی  

آسهههیا،  کره در جرانی از کوتا و نیکاراگوئه گرفته صا آفریقا و خاورمیانه و ویتنام و کامبو  و اائوس و

های صروری تی و افراطی مذهبی مانند نبودا پشتیبانی و سازماندهی گروه« سهرد»چندان هم جنگ 

های تخوک غرب عخیه تخوک غرق تودا ایش گرا در تبش سیاس و اسهخامها و مبشهریش اونجخیک گروه

غهص  میخادی ته تعد تا حدد و غدد متفاوصی در خاورمیانه دنباا غدا  یخصهود از دهههروند ت

های صرورها و فعاای  یرویه تی ه  خورغههدی یدر ایران گروهی مانند فدائیان اسهخام از اوای  دهه

یک پژوهش م تند( اابته عباس میخانی در یک اظرار نمر )و نه کنندا آمیز خود را آغاز میخشهون 

حمای  ماای  یسههعود عرت ههتاناز کشههوری مانند  مدعی اسهه  که فدائیان اسههخام از همان دهه

عرت تان سعودی ته اغکاا  آن هنگامافه کرد که صا تاید ا ه دهورد دهی  ایش امر،در غهدندا می

ردا کپشههتیبانی می نیز اام ههخمیش مصههرمتفاوصی از جمخه حمای  ماای از کادرهای تخندپایه اخوان

های  هسؤها هم از استعان  گرفتش از کادرهای اخوان اام خمیش ترای ساختش مداای  ایش پشتیبانی

واار و عخیه رهبران سک تان صا پشتیبانی از ایش گروه تررتآموزغی و سازمانی ترای وهاتی  خود در ع

امپراصوری  یته تعد متفاود تودندا پروژه میخادی پنجاه یمترقی مهاننهد جمهاا عبداانادهههر از دهه

https://www.youtube.com/watch?v=S-OOO057oEw
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های تخوک غرب در زمان جنگ وهاتی ترای صبخیغ وهاتی  و جراد در راستای سیاس های سه ههؤم

 س ادؤمها و و دیگر سازمان« عخمای اسخام یاصیادیه»سیس أصسرد از اوای  دهه غص  میخادی تا 

ا که آنرا قادر تودند ص متگوییوهاتی کافی اس  های س هؤممرصبه صکمی  غهدا در ودف قدرد ایش 

ای زدهگ ههترش آن در کشههورهای تیران یدر ازای غههرایبی که عمدصا ته پذیرش وهاتی  و اجازه

های فران ه و میان ته ایش کشورها وام داده، وهاتی  را در زندانمانند سهوماای و نیجریه و غیره تود 

رده، در عرت تان اعبا ک« اسخام»هایی ترای فراگیری زندانیان صبخیغ کرده، ته غرروندان غرتی تورس

 ااخا 

تای هه  ایران ته یکی از کشههورهای پیرامونی صبدی  غههد که می پنجاه خورغههیدی یدر دهه

 تاغههدا در ایش راسههتا ته همان ،تود صا ایرانیی یآمریکاکه تیشههتر « ی  مخیامن»پذیرای ایدئواوژی 

سههرکوب « کمونی ههم»ها و دههداها صوسههه پرخوی دوم و سههاواک او ته جرم اندازه که دیگر گروه

غههدا اما در واقی ته همان اندازه که گرایان آزادی و امکاناد سههازماندهی اعبا میغهدند ته اسههخاممی

صر ن کی عخیه اصیاد جماهیر غوروی مد نمر تود نزدیکیی که از سوی ترژ«سهبزکمرتند »ایران ته 

های گیری تودا تدون غک گروهناموزون در ایران در حاا غک  یدیگری از صوسهعه یغهد، پردهمی

 ها صوان هههتند تخوکیمترقی متفهاوصی عخیه نمام غهههاه در حاا فعاای  تودندا اما در اینکه ایش گروه

صوانائی صشهکی  چنیش تخوکی را داغهته تاغند جای غک و صردید اس ا  ه یا ادهخا صاریخی غهک  داد

یک از معیارهای صئوریک یک و نه تا هیچ گرامشهههیاصفهاق افتهاد نهه تا معیارهای  05آنچهه کهه در 

های امپریاای تی در زمان جنگ سرد در ایران در سیاس  و نتایج آن را تیشتر تاید 1نبودا« انقخاب»

 ج  ا 

 05ن در تیش از یک قرن گذغته صا ته امروز هم ادامه دارندا در پس وناموز یسباد صوسعهمنا

های اقتصههادی، خاطر کاری که ته ایا  سههاختاری مرصکب نشههده تودند تا میادههرههمردم ایران ت

عی های ماای، طبیپیرامونی و استثمار سرمایه -های م هتقیم و نیاتتی، مناسباد جدید مرکز جنگ

، داریها و غیره از سوی غرب ته رهبری آمریکا مجازاد غدندا صلییراد مناسباد سرمایهی آنو ان ان

ی داری در مرکز جرانغهدن انباغ  سرمایه، نوایبراای م و مناسباد نوینی از غراک  سرمایهجرانی

ز صری اهای افزونسهههود مرکز جرانی پردهتا نخبگان حاکم تر ایران ترای اسهههتثمار ایش کشهههور ته

ای هآمدپیصریش کنندهآن وارد کردا یکی از نگران یایران و جامعه یناموزون را تر پیکره یصوسهههعه

پیچیده کنونی قادر ته  یایران در پس مناسههباد سههرکوتگرانه یصیوااد اخیر ایش اسهه  که جامعه

 نی  ا  های قب دوره یزایش تخوک صاریخی ته غیوه

ایران را از صیمی  مناسهههباد صوسهههعه ناموزون صوسهههه  صواندکه چه رویکرد جایگزینی میایش

های امپریاای هتی در امان نگاه داغهته و از حدد آنرا تکاهد غههاید مو وع مبخب دیگری در قدرد

                                                      

  ا آسوا «50انقخاب »تر مفروم  یصأمخ ،کریم ،رجوع غود ته: پورحمزاوی ،ترای تیث تیشتر در ایش زمینه 1 
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 یگوید که هرگونه ترنامه ترای صرقی و صوسعهرسا ته ما میی یدهداایش خصهود تاغهدا اما صاریخ تا 

 ریر آن تر ایران ناقص و میکوم تهأر در اقتصاد جرانی و صایران تدون در نمر گرفتش جایگاه ایش کشو

های متکی تر عوام  داخخی دههر  از زمان مشههروطه صا ته گونه که سههیاسهه نافرجامی اسهه ا همان

 ا س ا امروز نافرجام توده و ایش کشور را ته صوسعه نزدیک نکرده

 

 

       
  


