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 مقدمه

نظام اقتصادی طی و این  داری حاکم استموضع اصلی نوشته حاضر آن است که بر ایران کنونی سرمایه

شود ی و متحول بر ایران سیطره یافته است. از این موضع در برابر آن دیدگاهی دفاع میای نسبتاً طوالندوره

داری در ایران که مدعی است مشکالت اقتصادی و اجتماعی در ایران معاصر ناشی از آن است که سرمایه

توان هم در میان آن دسته . این دیدگاه را میحضور ندارد، به شکل کامل محقق نشده یا نامتعارف است

دید که از غیاب اقتصاد بازار  2و طبیبیان 1نژاداقتصاد مانند غنی« آزادسازی»نظران راست و مدافعان صاحب

                                                           
 یمشاور علم. فیشر یگاه صنعتدانش تیریدانشگاه صنعت نفت و استاد دانشکده اقتصاد و مد یعلم ئتیعضو ه، ( اقتصاددان1۳۳۰)متولد  یاهر نژادیغن یموس .1

 .یاقتصاد شهیماهنامه مهرنامه در اند
اقتصادی و  ستیو توسعه. استراتژ یزیربرنامهپژوهش در  یاصفهان و موسسه عال یاستاد سابق دانشگاه صنعت ،اقتصاددان (1۳26)متولد  انیبیمحمد طبدیس .2
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که  3های چپ مثل سیفگران با گرایشآزاد و مواهب آن در ایران ناخوشنودند و هم در میان برخی تحلیل

دانند. داری و محروم ماندن از دستاوردهای مطلوب آن میهای صرفا ناخوشایند سرمایهایران را قربانی پیامد

داری نامتعارف ایران را اینگونه توصیف سرمایه تجارت فردانژاد در مصاحبه با نشریه برای مثال موسی غنی

 نوع آزاد، بازار اقتصاد و سوسیالیستی اقتصاد مشهور قالب دو بر عالوه اقتصادی ادبیات در امروزه»کند: می

سیاسی  داریسرمایه یا( Crony capitalism) رفاقتی داریسرمایه نام به اقتصادی سیستم از دیگری

(political capitalism )چنین سمت به حرکت نیز داده رخ ما کشور در که اتفاقی. است شده شناخته 

 داریسرمایه نوعی وارد بلکه نشدیم بازار اقتصاد وارد اما شدیم، خارج دولتی اقتصاد از ما است. بوده سیستمی

 تهمت، .. اینها.گذاشت.  داریتیول اقتصادتوان می را اشایرانی اسم که شدیم سیاسی یا رفاقتی یا دولتی

 آزاد بازار اقتصاد کجا ما. شودمی زده آزاد اقتصاد به سیاسی رویکرد با صرفا که است افتراهایی و بهتان

 4«.است داریتیول و رفاقتی داریسرمایه نوعی ما اقتصاد داریم؟

یک منتقد »... گوید: می داری در ایرانمحمد طبیبیان در مصاحبه با روزنامه ایران در نفی وجود سرمایه

 ناقد طرفدار ایعده باشد موجود اثر آن اینکه بدون ما کشور اما در. کندمی نقد را رویش پیش اثر هنری

 منتقد و مدرن پست ایعده روزی. پریدن شاخه آن به شاخه این از و سردرگمی دچار طبعاً و هستند

 اینکه بدون هستند داریسرمایه منتقد ایعده. باشد میانه در مدرنیته و مدرن اینکه بدون هستند مدرنیته

داری را طبیبیان همچنین در پاسخ به فردی که سرمایه 5«.باشد شده تجربه ما کشور در داریسرمایه هرگز

 یدستاوردها نیترتواند منکر مهمیجمله نم نیا از شیب زیچ چیه»گوید: عقالنی دانسته است میغیر

جمله  نیا ندهیگو یعنیدستاوردها بوده باشد.  نیو اقرار به جهل در مورد ا ریاخ قرن دو یبشر ط یخردورز

را  یداده و رفاه و وفور رییرا تغ یبشر است که در واقع چهره تمدن یمهم اریبس یفکر یمنکر دستاوردها

                                                           
 . نردشر و رجنتس لنداقتصاددان و استاد دانشگاه استافو ،یخیو تار یاسیس ،یو مترجم کتب و مقاالت اقتصاد سندهینو (1۳24)متولد  فیحمد سا .۳
 http://www.tejaratefarda.com، در تارنمای: «دانندکه دیگران را غیرخودی می هاییغریبه»نژاد، غنی .4
 .1۳97مرداد  2۰، شنبه ایران، روزنامه «های اقتصادی کجاستاثری سیاستریشه بی»طبیبیان، . 5
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سابقه نداشته است. در واقع آنچه امکان  یحد و گستردگ نیا در خیبه همراه داشته که هرگز در طول تار

 یکه بر مبنا استی را فراهم آورده است، خود دستاورد سازمان اقتصاد ریدو قرن اخ یعلم وی فن شرفتیپ

 .6«قرار داشته است یاقتصاد تیفعال یآزادی برا نهیزم جادیو ا یخودکار اقتصاد یسازوکارها رشیپذ

دارانه بدون رشد نیروهای احمد سیف بر آن است که ریشه مصائب امروزین ما پیدایش مناسبات سرمایه

اداره  یبرا الزم ینهادها افتنیو رشد ن نیتوانم به آن اشاره کنم، تدویکه مای نکته»گوید: مولد است، و می

 نیکه به طور عمده بر اساس قرارداد ب استی ساختار یدارهیاست. ساختار سرما یدارهیاقتصاد سرما کی

 و دارد؛ حق ازیمتعدد ن یبودن به نهادها دیمؤثر و مف یقراردادها برا نیا و شودیاداره م یعوامل اقتصاد

نهادهاست. رابطه  نیجمله ا از دارانهیکارگران و سرما یحت ایکنندگان دیتول ایکنندگان، حقوق مصرف

قبل  یحت ران،یهم مشخص باشد. متأسفانه در ا یکار یهاحوزه شود و فیتعر دیبا یدولت و بخش خصوص

 .7«مانده بودند ینشده باق فیها همچنان نامشخص و تعرحوزه نیا ،یاسالم از انقالب

کنیم بر اقتصاد ایران و نسبتی که از قرن های یادشده مروری میرو در مخالفت با نمونهدر صفحات پیش 

داری و اقتصاد ایران کوشیم نشان دهیم نسبت بین سرمایهشانزدهم میالدی با اقتصاد جهانی داشته و می

های این شیوه تولید ست و مولفهداری چیچگونه بوده است. همین ابتدا باید بگوییم که مرادمان از سرمایه

ای از تولید است که در آن تولید ثروت اجتماعی به تولید ارزش بدل داری شیوهاقتصادی کدامند. سرمایه

های اصلی این شیوه تولید از این قرارند: مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید است. شده است. مولفه

ای نیروی کار در بازار و ارزش مصرفی آن در اختالف ارزش مبادلهنظام مزدی بر آن حاکم است. به اتکای 

زند. در این شیوه تولید، یک قطب صاحب سرمایه )وسایل تولید( وجود ساحت تولید، دست به انباشت می

کند. دارد که ارزش را از قطب صاحب نیروی کار)که جز نیروی کار چیزی برای فروش ندارد( استخراج می

ای آن استخراج شده از بدن نیروی کار در قالب مزد )در بهترین حالت معادل ارزش مبادلهبخشی از ارزش 

                                                           
 .157: 1۳91طبیبیان و ... . 6
  .1۳۰: 1۳97. سیف، 7
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یعنی برابر با ارزش وسایل معاش و الزم برای بازتولید نیروی کار در یک جامعه یا عرف خاص( به مزدبگیر 

تصاحب  عنوان سود توسط صاحبان سرمایهشود و بخش دیگر آن در قالب ارزش اضافی بهپرداخت می

 شود.شود و به تولیدکننده اصلی پرداخت نمیمی

وسط کار مرده های تازه همواره به یمن مکیده شدن نیروی کار زنده تباید به این نکته توجه داشت که ارزش

ت صرفا شود و بخش وسایل تولید که به قهر در دست مالکان خصوصی آن قرار گرفته اس)سرمایه( خلق می

 کنند.به محصوالت و کاالهای تولید شده منتقل می معادل ارزش خود را

، 8کنیم به مواجهه ایران و سرمایه جهانی. از آنجا که بنا به روایت مشهوربر اساس همین مفاهیم نگاهی می

شود، ما نیز در می انحصاری تقسیم رقابتی و مرکانتیلیستی، داریسرمایه مرحله به سه داریسرمایه تاریخ

ها داری در ایران در نظر خواهیم داشت. تفاوت هر یک از این دورهها را برای بررسی سرمایههاینجا همین دور

داری جذب با دوره دیگر در شیوه انباشت و نحوه به انقیاد کشاندن نیروی کار است؛ اگر هدف نهایی سرمایه

 نائل شده است. هر چه بیشتر مازاد تولید در قالب ارزش است، باید دید در هر دوره چگونه بدان

یابد. پاره نخست این بررسی شامل سه بخش است که با ظهور صفویه شروع و تا سقوط رضاشاه ادامه می

 واهد شد.شود در فرصتی دیگر ارائه خپاره دوم این بررسی که پهلوی دوم و جمهوری اسالمی را شامل می

 تا نیمه و شودمی شروع شانزدهم قرن آغاز از این دوره این پاره به مرکانتیلیسم اختصاص دارد. بخش اول

 ابزارهای لهمرح این در. نامیدمی «کارگاهی تولید» یدوره را مرحله این مارکس. یابدمی ادامه هجدهم قرن

شیوه تولید  سیطره سبب به مصرفی نیز کاالهای تولید و تغییر چندانی نکردند تولید نسبت به دوران پیشین

و  داری همزمان است با ظهور و سقوط صفویهاین مرحله از سرمایه .نیافت افزایش چندان با دست،

 های کوتاه مدت پس از آن.حکومت

                                                           
 .57-56: 1398. سوییزی  8
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 «مقیاسبزرگ صنعت»ای که مارکس آنرا با مفهوم نظر دارد، به دوره صنعتی هایبه انقالب بخش دوم

ها را گرفتند و تولید ی دستابزارها جاابزارهای تولید متحول شدند و ماشین دوره این در کند.تحلیل می

ها وارد ای که در آن سرمایهانبوه کاال آغاز شد. در این دوره با تبعیت واقعی کار از سرمایه مواجهیم، دوره

 با یکدیگر شدند. این مقطع به لحاظ تاریخی تقریبا مطابق با شروع و پایان قاجاریه در ایران است. «رقابت»

شود اختصاص خوانده می شرکتی یا انحصاری داریداری که سرمایههسرمای سوم یبه مرحله بخش سوم

کند و گیرند و سرمایه از کشورهای مرکز به سایر نقاط دنیا کوچ میها شکل میدارد. در این دوره کارتل

 شود. آغاز این دوره همزمان است با دوره حکومت رضاشاه.الگوهای انباشت بار دیگر دستخوش تغییر می

داری من درک تحوالتی که در ایران معاصر رخ داده بدون در نظر گرفتن مناسبات ایران با سرمایهبه گمان 

جهانی ممکن نیست و اگر هم باشد در بهترین حالت درکی مغشوش و نامنسجم خواهد بود و به افسانه 

د تاکید کنم که تمرکز هایی از آنها را در ابتدای هر بخش ذکر خواهم کرد. بایانجامد که نمونههای میسرایی

روایت پیش رو بر مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی است و جزئیات رویدادهای تاریخی را شامل 

 شود.نمی

 م( 1700 – 1500بخش اول: مرکانتلیسم، صفویه )

در توضیح اینکه چرا ایران در چند سده گذشته شوکت پیشین خود را از دست داد و رو به ضعف نهاد دیدگاه 

توان آنرا هم از دهان عوام و هم از بلندگوهای متخصصان شنید. در این دیدگاه پرطرفداری وجود دارد که می

درآمد ضعف و زمین، پیشبرانداز خارجیان در اعصار گوناگون به ایرانهای بزرگ و خانمانحمله

افزاید. تحلیل بر رواج آن می های ناسیونالیستی اینشود، جاذبههای بعدی یا کنونی تلقی مینیافتگیتوسعه

روند؛ برخی حمله اعراب و سقوط ساسانیان را دلیل برخی تا حمله اسکندر و سقوط هخامنشیان عقب می

دانند؛ دانند؛ برخی ترومای اصلی را نه حمله اعراب که حمله مغول میاصلی نابودی عظمت و قدرت ایران می

ی در نادیده گرفتن و سرکوب آن دارد و سرانجام برخی برآنند ترومایی که از فرط دهشتناکی روان ایران سع
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« کفایتبی»داد یا شاه سلطان حسین میالدی به ایران رخ نمی 18ها در نیمه نخست قرن که اگر حمله افغان

آورد و پا به دوام می 18توانست آنرا دفع کند و بدین ترتیب شکوه، اقتدار و رونق صفویان در طول قرن می

اندازیم به جامعه بود. در بخش اول نگاهی میگذاشت وضعیت کنونی ایران بسیار متفاوت میوزدهم میقرن ن

داری نو پای غرب ایران در عصر صفویه و اقتصاد حاکم در این دوره و نسبتی که اقتصاد ایران با سرمایه

 شود.داشت، در این میان میزان صحت رویکرد فوق نیز بر ما آشکار می

 کانتلیسم: عامل شکوفایی اقتصاد صفویه. مر1-1

داری در شکل مرکانتلیستی خود مصادف شد با دوره صفویه در ایران. میالدی سرمایه 16در قرن 

کننده پول طرف بازنده بود. آنها دانستند که طرف پرداختها مبادله را مبادله پول با کاال میمرکانتلیست

به نفع تجارت خارجی و صادرات تنظیم کند. بدین ترتیب ثروت واقعی  معتقد بودند دولت باید بازار داخلی را

شود. به اعتقاد آنها پول جوهر شود و منفعت عمومی تامین میکه همان فلزات گرانبها است وارد کشور می

های مرکانتلیستی به نفع طبقه حاکم اشرافی و تجار بزرگ با ثروت و غایت فعالیت اقتصادی بود. سیاست

نحصاری صادرات و واردات بود. این رویکرد اقتصادی و روی آوردن اروپای غربی به تجارت با نقاط حقوق ا

ها در صادرات بر دریافت پول نقد های کشاورزی بود. تاکید مرکانتلیستدوردست؛ نتیجه کاهش توان زمین

مقابل داشت. آنها یکبار  و در واردات به مبادله پایاپای بود که البته بستگی به تفوق نظامی آنها بر طرف

های خود را استثمار و مجبور به تولید کاالهای ارزان با ارزش اضافه باال نیروی کار داخلی یا مستعمره

های دیگر؛ در مازاد تولید آن کردند و یکبار از طریق تجارت با تکیه بر کمیابی یک کاال در سرزمینمی

ترتیب سود عمده نه با صدور یک محصول ملی خاص بلکه بدین  شدند.سرزمین با طبقه فرادست شریک می

کشی از هر دو کشور های توسعه نیافته از لحاظ بازرگانی و بابهرهبا وساطت در مبادله محصوالت بین جماعت

ها با دور زدن دماغه برای نخستین بار پرتقالی 15های قرن . در واپسین سال9شدتولیدکننده حاصل می

                                                           
 . ۳72)ج سوم(:  1۳96مارکس، . 9
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برای تجارت وارد جزیره هرمز شدند. حکومت صفوی شش سال  1507دند. آنها در سال آفریقا به هند رسی

موفق شدند از شاه اسماعیل اول مجوز فعالیت بازرگانی  1515پیش از آن شکل گرفته بود و آنها در سال 

 در جنوب را بگیرند.

سه شیوه ماند مبتنی بر میالدی چنانکه در قرون بعدی نیز چنین باقی  16تولید اقتصادی ایران در قرن 

های تولید سلسله در هر یک از شاخه. 10تولید دامداری ایلیاتی، کشاورزی روستایی و صنایع سنتی شهری بود

مراتبی صنایع سنتی از این قرار بود: در راس تجار بزرگ و ساختار سلسلهبه طور مثال ، 11مراتب برقرار بود

کالنتر و کالنتر شهر؛ یعنی به سفید اصناف )مورد تایید نایبریشمتوسط قرار داشتند، بعد کدخدایان و 

. استادکار در 12( و سپس استادان و صاحبان دکان، شاگردان و پادوها قرار داشتندنوعی تحت کنترل دولت

وری نقش مرکزی داشت و معموال یک یا چند شاگرد و پادو و کارگر روزمزد در کنارش کار تولید پیشه

کشید تا فرد استاد شود. او غذا و سالگی بود و معموال ده سال طول می 12ن ورود به شاگردی کردند. سمی

. رابطه بین شاگرد و استادکار چندان آنتاگونیستی 13کرد و حقوقی در کار نبودلباس و شاگردانه دریافت می

بود. هرچند چنین نسبتی  نبود. شاگرد حکم فرزند را داشت و به شدت زیر نفوذ عقاید و ایدئولوژی استادکار

آزادتر بودند. این سلسله مراتب در تولید  دارانهبا کارگران روزمزد وجود نداشت، آنها به معنای سرمایه

متناسب با این سه شیوه تولید سه قشر فرادست که مازاد هر بخش کشاورزی و دامداری نیز وجود داشت. 

نداران و مالکین؛ بازرگانان و روحانیون؛ که در راس همه کرد وجود داشتند: سران ایالت؛ زمیرا تصاحب می

 شاه قرار داشت که اغلب متکی به قدرت نظامی یک یا چند ایل بزرگ بود.

                                                           
 . 5۳: 1۳97فوران، . 1۰
 . 78. همان: 11
 . 2۳: 1۳59. اشرف، 12
 . ۳2. همان: 1۳
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. تا 14کردای و دیوانساالری استیالی خود بر جامعه را حفظ میدولت صفویان به اتکای دو قطب قدرت قبیله

شدند اما از شاه عباس به بعد کفه قدرت رت محسوب میای رکن اصلی قدپیش از شاه عباس عناصر قبیله

. این تغییر همزمان است با تغییر نحوه کسب ثروت توسط صفویان؛ در ابتدا 15تر شدساالری سنگیندیوان

آورد اما در ادامه با درپی بخش عمده ثروت را گرد میهای پیای بود که با جنگاین آریستوکراسی قبیله

ای شد. به همین در تصاحب مازاد جامعه، بوروکراسی مرکزی جایگزین عناصر قبیلهمهم شدن نقش تجارت 

ساالران تغییر کرد. متناسب با دو قطب یاد های سیاسی و تفوق امرا و والیان ایلیاتی و دیواننسبت نقش

 ای( و مذهب شیعیشده دو شیوه مشروعیت بخشی به حکومت یعنی اویماقیت )عصبیت و پیوندهای قبیله

هایی که تحت سیورغالی سران ایلیاتی یافتند. نسبت بین زمینهای مختلفی در ایجاد همبستگی مینیز وزن

آوری مالیات تا حق قضاوت و داشتن بود )آنها در والیت تحت نظر خود قدرتی مطلقه داشتند، از حق جمع

ضطراری به حکومت مرکزی کمک ارتش و به ارث گذاشتن این حقوق برای خاندان خود. آنها تنها در مواقع ا

 17های خالصه دولتی نیز مطابق با همین الگو تغییر کرد. پس از شاه عباس ( و زمین16کردندنظامی می

کرد. این که شاه از میان اطرافیان خود برای آنها حاکم انتخاب می 17های خاصه تبدیل شدندایالت به زمین

حاکمانی خودمختار. بدین ترتیب صفویه بدل به بزرگترین  حاکمان نماینده شاه در آن ایالت بودند و نه

درصد از سدهایی که از  22شد که به مسئله آبیاری و سدسازی پرداخت،  -به استثنای ساسانیان–دولت 

 .18سال قبل ساخته شدند در عصر صفویه بود 100تا  2500

نی هندشرقی انگلستان در تاریخ میالدی دو کمپا 17با باال گرفتن رقابت بین کشورهای اروپایی در قرن 

شکل گرفتند که در رقابت باهم برای تجارت با ایران، هند و آسیای  1629و هندشرقی هلند در تاریخ  1615

                                                           
 . 49: 1۳94نویدی، . 14
 . 77. همان: 15
 . 152. همان: 16
 . 76. همان: 17
  .182. همان: 18
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. ساختار اقتصادی ایران در این دوران نسبت به اروپا خودکفا و مستقل بود. ایران تولیدکننده 19شرقی بودند

)دوکاالی دیگر ادویه و نقره بودند(. آنها به دلیل برابری  ی ابریشم بودیکی از سه کاالی استراتژیک جهان یعن

ای برای های اروپایی در نهایت شیوه. اما کمپانی20کردندنظامی و اقتصادی با پول نقد با اروپاییان معامله می

ایران انجام دادند که پس گرفتن طالهایشان از ایران پیدا کردند آنها این کار را با برهم زدن تراز تجاری با 

 .21بدل به مهمترین دلیل زوال اقتصاد ایران شد

های باالی گمرکی، تجارت ابریشم از راه زمینی ناممکن شد و های ایران و عثمانی و تعرفهبه دلیل جنگر

ترتیب در قرن هفدهم مسیر روسیه . بدین22های عموما دریایی از طریق خلیج فارس درپیش گرفته شدراه

تن ابریشم از ایران صادر  2000ساالنه   1620فارس مسیرهای جدید تجارت ابریشم بودند. در  و خلیج

. یک سوم 23تن افزایش یافت 3800رفت این رقم در سالهای بعد تا شد که دو سوم آن به اروپا میمی

اختیار داشت.  . شاه بطور انحصاری صادرات و واردات تمام اقالم مهم را در24محصول ابریشم سهم شاهانه بود

شد شد و هر چیزی که در این زمین ها تولید میهای خالصه تولید میبیشترین میزان ابریشم در زمین

ای که خودش گذاری، شاه الباقی محصوالت استراتژیک را با قیمت25هفتاد و پنج درصدش متعلق به شاه بود

. در ابتدای قرن هفدهم به 26فروخته تجار میخرید و با قیمت بسیار باالتری بداد از دهقانان میانجام می

. از این قرن ؟کردندهزار بازرگان خارجی در اصفهان فعالیت می12جز بازرگانان ایرانی که عمدتا ارمنی بودند 

ساالری برای سر و سامان دادن به تولید به بعد با وابسته شدن کسب ثروت صفویان به تجارت و رشد دیوان

                                                           
 . 71: 1۳97. فوران، 19
 . 69. همان: 2۰
 . 114. همان: 21
 . 68. همان: 22
 . 17۰: 1۳94. نویدی، 2۳
 . 68: 1۳97، فوران. 24
 . 125: 1۳94. نویدی، 25
 . 168. همان: 26
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ها های آبیاری و گسترش راهدراتی، بخشی از درآمدهای حاصله نیز صرف توسعه سیستمو مبادله کاالهای صا

 و کاروانسراها و تامین امنیت مسیرهای تجاری شد.

داری داری نبود و شیوه تولیدش آنقدرها تحت تاثیر سرمایههر چند در این دوره ایران بخشی از جهان سرمایه

کرد، اما حمل و نقل دریایی در دست یک خود را تولید و صادر میدر غرب قرار نداشت و محصوالت استراتژ

. )در این دوره شکل تولید در غرب به صورت تولید 27کرداروپاییان بود و این سود بیشتری را نصیب آنها می

ها با به کارگیری همیاری ساده و تقسیم کارگاهی و تبعیت صوری کار از سرمایه در آمده بود. در این کارگاه

شد. ار، توان تولیدی شدت بیشتری یافته بود. بدین ترتیب با کاری کمتر محصوالت بیشتری تولید میک

.ولی 28کارگر داشتند 150کارگاه وجود داشت که هر یک به طور متوسط  30در اصفهان  /1617هرچند در 

ابریشم از ایران و فروش های اروپایی یک بار با خرید شیوه تولید کارگاهی در ایران عمومیت نداشت( کمپانی

رسید برند و یکبار از طریق فروش کاالهای عمدتا لوکس که به مصرف طبقه فرادست میآن در اروپا سود می

مانند ادویه، پارچه نخی و ابریشمی، کاغذ، شیشه، صابون، عینک طبی و شکر، ضمن سود فراوانی که به 

قرن ادامه  2و این روال  29کردندست ایران خارج میزدند طالی پرداختی در ازای ابریشم را از دجیب می

ها داده تن ابریشم صرفا در ازای واردات شکر به هلندی 250داشت تا آنکه سرانجام تراز تجاری برهم خورد، 

کننده مازاد ایران . پولی که به دست بزرگترین تصاحب30رسیدشد که تماما در اصفهان به مصرف میمی

شد. یعنی خرج خریدهای مجدد مصرف می 31کاال(-پول-)کاال c-m-cفرمول رسید با یعنی شاه می

-mفروش و در  c-mگشت. این فرمول ناظر به مبادله یک کاال با کاالی دیگر به میانجی پول است. در می

c افزایی رخ کند اما ارزشافتد و ارزش از کالبد کاال به کالبد پول و بالعکس جهش میخرید اتفاق می

                                                           
 . 7۳: 1۳97. فوران، 27
 . 78: 1۳94. نویدی، 28
 . 171. همان: 29
 . همان. ۳۰
 . 1۳9-1۳1)ج اول(:  1۳96، مارکس .۳1
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قیمت از ی کارگاهی و اشیای تجملی گراندهد. بازرگانان اروپایی با وارد کردن محصوالت پیشرفتهنمی

نشاندند که مشتاقانه این کاالها را در کشورهای ثروتمندتر، عطش خودبینی و غرور مالکان بزرگی را فرو می

رسید برای به دست صفویه می.  پولی که 32خریدندهای خود میازای مقادیر عظیمی از محصول خام زمین

. درآمد صفویه با استثمار بیشتر نیروی کار و توسعه مناطق تحت 33شدکسب پول بیشتر بکار گرفته نمی

داد. دولت سهم بیشتری از یافت. بدین ترتیب تغییری در شیوه سنتی تولید رخ نمیاستثمار افزایش می

داد و عایدی کشت محصوالت صادراتی اختصاص می های حاصلخیز بیشتری را بهکرد و زمینرعیت طلب می

 کرد.حاصل را صرف بزرگتر کردن ساز و برگ خود می

 . مرکانتلیسم: عامل زوال اقتصاد صفویه2-1

کرد به طور اروپا همچنان به ابریشم ایران نیاز داشت اما آنچه ایران تولید میدر نیمه دوم قرن هفدهم 

ای برای مستقیم وابسته به تقاضای اروپاییان بود. ایران نه در داخل و نه در کشورهای همسایه مشتری

 قرن هفدهم میالدی به ابریشمی ارزاندوم یعنی نیمه  1650ابریشم خود نداشت. کمپانی هند شرقی در 

قیمت  1690صادرات ابریشم از ایران همچنان افزایش یافت؛ در سال  1670؛ اما تا 34در بنگال دست یافت

گذاری دیگر نه به دست ایرانیان بلکه توسط اروپاییان انجام ابریشم در اروپا شکسته شد. از این پس قیمت

ر کسب سهم شاهانه از تجارت شد. بدین ترتیب دولت صفوی که پس از شاه عباس اول قدرت اولیه خود بمی

ادامه داشت تا اینکه  18ابریشم را نیز از دست داده بود با کسری بودجه مواجه شد. این روال تا ابتدای قرن 

ها تورم اروپای غربی اوضاع با انتقال تورم جهانی ناشی از ورود طال و نقره ارزان به اروپا بدتر شد. در این سال

کرد که اقتصادشان در گروی تولید ها را متاثر میرسید و نخست شهرنشینمیاز طریق عثمانی به ایران 

های بازرگانی بود و سپس گریبان دهقانان درگیر تولید محصوالت صادراتی را کاالهای تجاری و فعالیت

                                                           
 (.آدام اسمیت ثروت مللپاورقی. به نقل از ) ۳72 )ج سوم(: 1۳96، مارکس. ۳2
 . 1۰۰: 1۳94، نویدی .۳۳
 . 112: 1۳97، فوران. ۳4
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گیری در اروپا فرایندهای تولید و تصاحب ثروت در ایران های در حال شکلبدین ترتیب قدرت. 3گرفتمی

ها و ایالت مهمترین منبع تولید ثروت وران، دهقاندستخوش تغییر کردند. تا پیش از قرن هفدهم پیشه را

شد اما تقاضای باالی جهانی برای برخی محصوالت، ایران و مازادی بودند که عموما با قهر نظامی تصاحب می

داد و در نهایت با تغییر تقاضای  مند آنها و تصاحبشان به مدد قدرت بروکراتیک سوقرا به سوی تولید نظام

ترتیب کشاورزی ایران به تدریج وارد مدار جهانی برای آن محصوالت ایران دچار رکود و ضعف شد. بدین

 اقتصاد جهانی شد.

ایران که در پایان قرن هفدهم به قاره آمریکا و منابع نقره آن دسترسی نداشت و برای مدتی طوالنی بیرون 

شود و نه دیگر توان رقابت با دارانه قرار گرفته بود نه آنقدرها ضعیف بود که مستعمره یهاز شیوه تولید سرما

ی دو طرف برابر باعث رونق تجارت و های مرکانتلیستی که ابتدا به دلیل مبادلهاروپاییان را داشت. سیاست

بلند مدت با برهم خوردن  دارانه و دوام حکومتی متکی بر اخذ مازاد یاد شده گردید؛ درتولید پیشاسرمایه

تراز تجاری موجب بدهکاری و در نتیجه ضعف و سقوط اقتصاد صفویه گشت. صفویه از نیمه دوم قرن هفدهم 

های پیشین کسب ثروت کند و نه شیوه در پیش گرفته شده را ادامه توانست به سیاق سلسلهبه بعد نه می

کند را به توانست مازادی که از جامعه تصاحب میدهد. تفاوت صفویه با دول قبل از خود آن بود که می

صورت پول در آورد و به هر شکلی که مایل است ذخیره یا مصرف کند و فرقش با دول بعد از خودش )بجز 

سالهای پایانی( در این بود که کاالیی استراتژیک و خریداری برای هر میزان از تولید داخلی در اختیار داشت. 

گذاری بر تولیدات خود را داشت ولی با ازدست ی صفویه خوب پیش رفت که امکان قیمتاوضاع تا زمانی برا

گذاری یا وضع تعرفه بر محصوالت وارداتی را نیز نداشت مجبور شد دادن این توان از آنجا که توان قیمت

ی قرن میالد 18برای دریافت کاالهای مورد نیاز خود طال و درواقع ابریشم بیشتری واگذار کند. قرن 

 اضمحالل اقتصادی، سیاسی و فروپاشی شیوه تولید در ایران است.
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ای به سوی گیری فزایندهگوید، توسعه بازرگانی و سرمایه سودایی اغلب به تولید جهتچنان که مارکس می

کند و پول را به پول وطنی میبخشد، آنرا چندگونه و جهاندهد، دامنه آنرا وسعت میای میارزش مبادله

های متنوعشان های از پیش موجود تولید که در تمامی شکلکند. بازرگانی همیشه بر سازمانهانی بدل میچ

گذارد. اما اینکه تا چه حد کننده میاساسا معطوف به تولید ارزش مصرفی هستند، تاثیری کم و بیش منحل

ات و انسجام خود آن شیوه تولید انجامد، پیش از هر چیز به ثباین تاثیر به انحالل شیوه تولید پیشین می

واسطه معاش بود، . مثال در جهان باستان و نظام پدرساالری که معطوف به تولید وسایل بی35بستگی دارد

داری . تا پیش از سرمایه36داری نداشتای جز اقتصاد بردهنفوذ بازرگانی و توسعه سرمایه سودایی نتیجه

معکوس شد و تاریخ زوال  19و  18اما این غلبه در طی قرن  37مدرن بازرگانی بر تولید و صنعت چیره بود

 .38هلند به عنوان ملتی بازرگان و مسلط، تاریخ تبعیت سرمایه سودایی از سرمایه صنعتی است

مردم به سبب این قحطی گوشت  1717در اصفهان قحطی بزرگی آمد در  1722پیش از سقوط اصفهان در 

ها ندارد و در واقع این بینیم که اضمحالل ایران ربطی به حمله افغانمی. 39خوردندحیوانات مرده را نیز می

ها و اعتراضات حمله نتیجه فروپاشی توان اقتصادی دولت در ایران بود و نه علت آن. تعداد و تنوع شورش

شهری، ایلیاتی و روستایی در این دوره از تاریخ صفویه به طرز چشمگیری افزایش یافت و انواع شهری و 

های سنگین از آنها ها و خراجروستایی آن ماهیتی به شدت طبقاتی داشت. مردم بر حاکمانی که مالیات

رسانند، اما در نهایت توسط قوای دولتی سرکوب شوریدند و گاهی نیز آنها را به قتل میگرفتند میمی

دوره است. پس از صفویه های دیگر این شدند. درگیری در سطوح باالی حکومتی و اعیان نیز از ویژگیمی

                                                           
 . ۳74)ج سوم(:  1۳96. مارکس، ۳5
 .۳75. همان: ۳6
 .۳7۳. همان: ۳7
 . ۳76. همان: ۳8
 . 119: 1۳97. فوران، ۳9
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های افغان؛ افشاریه و زندیه نتوانستند اوضاع را به سامان کنند. تا پایان قرن هجدهم هیچ یک از حکومت

 کمتر بود. 1620از  1800حجم اقتصاد ایران در 

 م( 1925-1750، قاجاریه )های صنعتیانقالب بخش دوم:

متفکران معاصر بسیاری را به خود مشغول کرده است. عقب ماندن ایران از کاروان توسعه و پیشرفت، ذهن 

ترند، در ها به چرایی این موضوع از پاسخی که در ابتدای بخش اول از آن یادکردیم هوشمندانهبرخی پاسخ

های بیگانگان که مسائل و چرخد. دیگر نه عوامل خارجی و حملهاین پاسخ نگاه از بیرون به سمت درون می

توزی به سوی وجدان معذب! در این شوند، چرخشی از کینهعامل بدبختی تلقی می جریان امور در داخل

شوند و رعایایی که در کمال تعجب های حاکم خودکامه دانسته میماندگی ایران نظامها مقصر عقبتحلیل

گیزه های استبدادی از یک سو به عنوان یک عامل ضدانترتیب حکومتاند. بدین به این خودکامگی تن داده

اند و از سوی دیگر با به رسمیت نشناختن مالکیت گذاری و توسعه مملکت عمل کردهبر سر راه سرمایه

از اینرو در ایران  40اندگیری قوانین حامی مالکیت خصوصی شدهمانع شکل -آنطور که بایسته است-خصوصی

آمیزی توسط فرادستان مصرف  گذاری نشده است بلکه یا به شکل افراطبخش اعظم مازاد در اقتصاد سرمایه

توان به قضاوتی در مورد شده یا به صورت دفینه در آمده است. با نگاهی به اقتصاد و مناسبات دوره قاجار می

 این رویکرد رسید.

داری در ایران، گیری مناسبات سرمایهم(: شکل 1850-1750. انقالب صنعتی اول )2-1

 هامالک-سربرآوردن بورژوا

ی داری و انقالب صنعتی اول در اروپا مواجه هستیم. الیههای سرمایهبا تغییر در شیوه هجدهم از میانه قرن

خواند. در برد می-ایدئولوژیک رویکرد جدید با ترسیم مبادله به عنوان دادوستد کاال با کاال آنرا یک بازی برد

از اقتصاد برای مبادله کاالها، این رویکرد پول فقط وسیله گردش است و افزایش آن به میزانی بیش از نی

                                                           
 . 14: 1۳91، کاتوزیان ؛2۰۳و  59 ،۳9 :1۳59، اشرف .4۰
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ها ها خواهد شد. بر مبنای این دیدگاه دولت نباید به نفع صادرات در تنظیم قیمتمنجربه افزایش قیمت

کرد و نه اشرافیت و تجار بزرگ. دخالت کند. این دیدگاه جدید در دفاع از منافع طبقه جدید بورژوا عمل می

توان به ثروت رسید که البته نه پول بلکه حجم بیشتری از کاال ولد میدر این باور فقط با بهبود نیروهای م

زیرا نقش مبادله ثانویه است و به خودی  41ها باید از تولید و نه تجارت حمایت کننداست. بدیهی است دولت

تر تواند منافع عمومی را تامین کند، در عوض این تولید است که با ایجاد اشتغال و ثروت ملی بیشخود نمی

 کند.در میان مدت توسعه، رشد و سعادت کل جامعه را تضمین می

قاجارها روی کار آمدند ایران همچنان فاقد ابراز مناسبی برای مواجهه با اقتصادهای  1794/1173وقتی در 

در دارانه، تولید سنتی ایران دارنه به تولید سرمایهبرتر دنیا بود. با تغییر خط مشی اروپا از تجارت سرمایه

ابتدای قرن نوزدهم به لحاظ کیفی و قیمت دیگر یارای برابری و رقابت با تولید ماشینی را نداشت و در برابر 

کار و وظایف خاصی برعهده کشورهایی دارانه در تقسیم کار جدید جهانی، آن به زانو درآمد. تولید سرمایه

یا تولید مواد خام نخستین نقش، گذاشت. داری بود، مانند ایران که شیوه تولید در آنها ماقبل سرمایه

قیمت ماشینی بودند. . این کشورها همچنین بازاری برای کاالهای ارزان42شده کشاورزی و معدنی بودتمام

توانست تولیدکننده محصوالت ایران که اکنون دیگر هیچ کاالی استراتژیکی برای عرضه نداشت تنها می

داری که مقداری از در قرن نوزدهم ایران از بخش بیرونی نظام سرمایهنامرغوب و مواد خام باشد. در واقع 

شد به شکل داری شد که میای نظام سرمایهمازاد آن از طریق تجارت قابل تصاحب بود بدل به بخش حاشیه

کاالیی به ایران زندگی اقتصادی -. از سوی دیگر ورود سرمایه پولی43تری از آن کسب سود کردمستقیم

 .44با مسائلی مواجه کرد که شاهان قاجار دیگر قادر به حل و فصل آن نبودندکشور را 

                                                           
 . ۳۰1: 1۳86 ف،یس .41
 .29-28 :1۳81محمودی و سعیدی،  .42
 .184 :1۳97، فوران .4۳
 .8 :1۳8۳، سلطانزاده .44
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های جنگی بوجود آمد دیگر شمشیر قاجارها توان در ربع قرن اول قرن نوزدهم با تغییری که در سالح

( ایران در دو جنگ از 1207تا 1180) 1828تا  1801های خارجی را نداشت. از ایستادگی در برابر قدرت

ا شکست خورد و خاک و غرامت و امتیازهای سنگینی به روسیه واگذار کرد. بدین ترتیب عناصر هروس

شد با ای یا همان بخش نظامی حکومت کارکرد خود در کسب ثروت را کامال از دست داد و دیگر نمیقبیله

ا زمان آقا آوری کرد )کاری که الاقل تثروت مورد نیاز برای حکومت کردن را جمع هاسایر خطه غارت

محمدخان تا حدودی میسر بود(. از اینرو عناصر بوروکراتیک برای تصاحب مازاد داخلی نقشی محوری به 

زنی رسید چانهکرد و اگر زورش نمیرسید سرکوب میافکند، تا زورش میخود گرفتند. قاجار تفرقه می

 .45کردداد و حکومت میکرد یا موقتا باج میمی

د که اوج انقالب صنعتی اول بود، تولید داخلی ایران دیگر برای مصرف داخلی نیز به بع 1840/1219از 

شد. از سوی دیگر ایران تر از محصوالت خارجی تمام میمناسب نبود و محصوالت ایرانی گرانتر و نامرغوب

 5ت )حداکثر های تحمیلی حق اعمال تعرفه بر کاالهای وارداتی را نیز نداشنامهها و پیمانبه سبب عهدنامه

توانست از این طریق درآمدی کسب کند کاری نیز برای بهبود تجارت نظیر سرو ( و چون دولت نمی46درصد

وکار تجار ایرانی سیر نزولی به خود گرفت. کرد. بدین ترتیب صنعت سنتی و کسبها نمیسامان دادن به راه

 85ل کامال تبعیض آمیزی گرفتند. برای نمونه کاالها و بازرگانان خارجی جای همتایان ایرانی خود را به شک

ها بود، هشت درصد در اختیار خارجی 15ها و متعلق به ایرانی 1833/1212درصد سهم واردات تبریز در 

ای به اتکای های گمرکی و تعرفهسال پس از آن این نسبت معکوس شد. اتباع اروپایی به جز معافیت

ضایی نیز برخوردار بودند. فشارهای اقتصادی این دوره حتی در های قهای خود از معافیتگریکنسول

های این جنبش پایان ترین خواسته. از مهم47انعکاس دارد 1848/1227های اعالمی از سوی بابیه در آرمان

                                                           
 .54-5۳ :1۳98، آبراهامیان .45
 .176 :1۳97، فوران؛ 96)الف(:  1۳71، فلور .46
 .5۰و 44 :1۳85آفاری،  .47
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وران به دست مالیان، دیوانساالران و اربابان بود و ناصرالدین شاه جوان را به انجام استثمار دهقانان و پیشه

رخی اصالحات وا داشت. او نظام ارباب رعیتی که چیزی شبیه به سرواژ بود را ملغی و دهقانان را آزاد کرد. ب

ای زمین آزاد شدند تا در نهایت بدل به نیروی کار آزاد شوند. شاه جوان سهم بدین ترتیب دهقانان بدون ذره

ترین از طریق احکام مشهور امیرکبیر، تا جزیی پرداختی دهقانان و درواقع میزان استثمار او به دست اربابان را

بورژواهای بزرگ مالیات بگیرد زیرا بر ضد او حد معین کرد و بر اشراف کوچک مالیات بست اما نتوانست از 

 .48به پا خواستند

 9فقط  1859/1238ایران در کشت محصوالت صادراتی تمام توان خود را به کار بست. محصول تریاک در 

شد تن پنبه در ایران تولید می 426تنها  1859/1238تن رسید. در  300به  1879/1258در تن بود که 

بر اثر بیماری کرم  1870/1249. هرچند صادرات ابریشم ایران در 49تن رسید 3000به  1873/1252که تا 

ریق تامین )نیمی از درآمد ایران برای واردات از اروپا از همین ط 50ابریشم در گیالن کامال از بین رفت

را توسعه داد. صاحبان سرمایه در شهرها، بازرگانان  51شد( اما ایران تولید اقالمی چون فرش، تریاک و برنجمی

داران و مالکین مختلف های دولتی، روحانیون سرشناس و رباخواران با عجله و شتاب از تیولبزرگ، مقام

پرداختند، ه و کتان و ابریشم وتنباکو و تریاک میخریدند و به تولید مواد خام کشاورزی نظیر پنبزمین می

. عطش خرید زمین و سرازیر 52این مواد جای تولید محصوالت معیشتی مانند گندم، جو و حبوبات را گرفت

. 53ها شدربائی به بخش کشاورزی باعث افزایش قیمت زمین و نرخ استثمار توده دهقان-شدن سرمایه تجاری

های کشاورزی به کشت ( قحطی مهلکی به دلیل اختصاص زمین1251-1250) 1872تا  1871در سالهای 

السلطان که صاحب هزار و دویست پارچه آبادی بود مجبور شد دستور دهد به ازای تریاک روی داد و ظل

                                                           
 .155 :1۳88شاکری،  .48
 .49 :1۳86 ف،یس .49
 .89 همان: .5۰
 .91 همان: .51
 .19۰ :1۳97، فوران .52
 .16 :1۳8۳، سلطانزاده .5۳
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. درآمد حاصل 54جریب زمین گندم کاشته شود 1یابد جریب زمینی که به کشت تریاک اختصاص می 4هر 

ها نیز نقدی بود. در همین سال وزارت تجارت و صناعت ابر کشت گندم و پرداختاز کشت تریاک سه بر

به تجار و صرافان قشر  با فروش زمین 55تاسیس شد و کارش منحصرا رسیدگی به شکایات تجار بود.

های پیشین شد. این قشر مانند خانمالک بود و اصطالحا ملکدار خوانده می-قدرتمندی بوجود آمد که بورژوا

پرداخت و معموال نمایندگی کرد، شهرنشین و بازرگان بود، به صادرات و واردات میروستا زندگی نمی در

کرد، مباشران در شان اداره میهای خارجی را نیز در دست داشت و امالک خود را از طریق مباشرانکمپانی

های ماهیانه خود از دهقانان جریمه کردند و به اندازه حقوقاغلب موارد به حقوق دریافتی از ارباب اکتفا نمی

. چنانکه دیدیم 56توانستند بجای و به نام ارباب، دهقان را محاکمه نیز بکنندکردند. آنها میمختلف اخذ می

های وسیع کشاورزی پیشتر مالکیت زمین در ایران بر مبنای تیول یا سیورغال بود که طی آن روستاها و دشت

ها شد. این گونه واگذاریایلیاتی، شاهزادگان، درباریان و روحانیون واگذار میاز سوی شاه به سران نظامی و 

شد و با تغییر پادشاه حتی حقوق سیورغالی کرد و حقی دائمی محسوب نمیمالکیت خصوصی ایجاد نمی

. 57ودشد. این حقوق مالکیت بیشتر حق انتفاع بود تا حق تملک زیرا مالکیت واقعی تنها از آن شاه بجابجا می

های دولتی و موقوفه، وضعیت های خالصه به تجار و افزایش امالک خصوصی در کنار زمینبا فروش زمین

گوید: کرد. آواتیس میدهقانان بدتر شد. این قشر جدید از هیچ فرصتی برای کسب سود بیشتر فروگذار نمی

ی و کاالیی سبب تشدید استثمار ورود ایران به بازار جهانی، توسعه تجارت خارجی و رواج مناسبات پول» 

های دهقانی تا باالترین درجه شده است. از سویی زمینداران بزرگ و کوچک به هر طریق ممکن به توده

اند و از سوی دیگر افزایش نیاز به منابع پولی ملکداران را به وضع تصاحب اراضی دهقانی و مشاع پرداخته

                                                           
 .49 :1۳86 ف،یس .54
 .۳7: 1۳97، زاهد و موسوی .55
 .1۰7 :1۳8۳، سلطانزاده .56
 .245: 1۳97، زاهد و موسوی .57
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کشی از دهقانان را ها بهرهمالک-. بورژوا58«قانان کشانده استتر بر اقتصاد دهها و عوارض سنگینمالیات

. اما مسئله و مشکل اصلی ملکداران با دربار 59کردگسترش دادند در حالی که زور دولتی از آنها پشتیبانی می

به  شان بود. در مقدمه هنگام اشارههمچنان بحث به رسمیت شناخته شدن و قانونی شدن مالکیت خصوصی

بینیم این موضوع دغدغه کدام بخش از جامعه ی به بحث مالکیت خصوصی رسیدیم، اکنون میخودکامگ

خواهد برسد. به هر روی بود، در ادامه خواهیم دید که این خواست کجا و چگونه توانست به آنچه که می

)یعنی  1870/1249ایران در جایگاه تولیدکننده مواد خام به بنیان اقتصادی مطمئنی دست نیافت چراکه از 

شروع انقالب صنعتی دوم( همزمان با افت شدید پول ملی ایران به دلیل افت قیمت جهانی نقره که اکثر 

درصدی  600المللی نیز افت کرد. تورم شد، قیمت مواد خام در عرصه بینمسکوکات ایران از آن ساخته می

ت به فروش هر آنچه که بتوان وارگذار ناصرالدین شاه را بر آن داشت که دس 1900/1279تا  1850/1229از 

. در این 60کرد بزند، از القاب تا حقوق انحصاری، زمین، تیول و حتی مشاغلی چون قضاوت و سفارت و وزارت

ی عوارض گمرکی و مابقی از محل انحصارات به درصد از ناحیه25درصد درآمد قاجارها از مالیات، 70دوره 

 .61آمددست می

داری جهانی چگونه هم طبقه فرادست و هم فرودست در ایرانی دستخوش ر رفتار سرمایهبینیم که با تغییمی

شدند. بورژوازی تجاری پس از کاهش سود تجارتِ محصوالت معیشتی به زمینداری و تولید محصوالت تغییر 

در  توان گفت در این دوره برای نخستین بار سرمایه تجاری توانست. می62کاالیی )صادراتی( روی آورد

مناسبات تولید دخالت کند. این دخالت نخست در تولید کشاورزی رخ داد و سرمایه توانست در ایران به 

یابد یعنی پس از بکار افتادن در ساحت تولید، بخشی از سود حاصله را مجددا وارد بازتولید گسترده دست

                                                           
 .4۰ :1۳85آفاری،  .58
 .۳1 :1۳99، مهربان .59
 .7۳: 1۳98 آبراهامیان، .6۰
 .245: 1۳97 موسوی، و زاهد .61
 .۳6: 1۳85 آفاری، .62
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یران دوره ناصری کامال عیان در ا 63پول بیشتر(-کاال-)پول m-c-m’فرایند تولید کند. حاکمیت فرایند 

رفت تا با فروش محصوالت حاصله پول بیشتری به است. پولی برای خرید زمین و عوامل تولید به کار می

شود. پول در این مسیر بدل به دست آید. در این فرایند خرید برای فروش و کسب پول بیشتر انجام می

کاال  ’c-mشود و در پول به کاال تبدیل می m-cافتد. در افزایی بکار میشود و به منظور ارزشسرمایه می

اضافی ارزش« نشدهکار پرداخت»و به یمن  ’cبه  cبه پول، اما در مرحله میانی که ساحت تولید است با تبدیل 

گذاری خارجی در ایران از صفر به دوازده شود. در نیمه دوم سده نوزدهم میالدی میزان سرمایهخلق می

وران به تدریج اما با شیبی تند بدل به نیروی کار ها و پیشهدهقان . در این فرایند جدید64د رسیدمیلیون پون

آزاد شدند. در این میان حتی زنان روستایی فعالیت در صنایع دستی و خانگی را رها کردند و به کار در 

 .65مزارع مشغول شدند

 8000از  1840/1219اروپا را نداشت. در سال صنایع سنتی در این برهه توان مقابله با کاالهای صنعتی 

بافی در کاشان یک دهم آن بیشتر باقی نمانده بود. صادرات انواع پارچه از ایران در کارگاه ابریشم

درصد  10درصد رسید.  1به  1900/1279داد که در درصد صادرات ایران را تشکیل می 27، 1857/1236

 1250چهار پنجم آنها بیکار شدند. از  1877/1256دادند که تا می از نیروی کار اصفهان را نساجان تشکیل

مانده کارگاه باقی 12، 1877/1256کارگاه و در 460فقط  1840/1219در  1830/1209کارگاه اصفهانی در 

درصد از مردم کاشان  25. 67. همراه با نساجی صنایع و تولیدات کشاورزی وابسته به آن نیز نابود شد66بود

همه بیکار شدند. اوضاع در تمام شهرهای ایران به همین ترتیب بود.  1880/1259بودند که تا  نیز نساج

ای محصوالت صادراتی ایران ارزش کمتری نسبت به کاالهای ساخت اروپا داشت درنتیجه به شکل فزاینده

                                                           
 .179-171(: یکم ج) 1۳96 مارکس، .6۳
 .72: 1۳98 آبراهامیان، .64
 .19۳ :1۳97 فوران، .65
 . 97)الف(:  1۳71 فلور، .66
 .198: 1۳97 فوران، .67
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و ساالنه  رسیدمیلیون پوند  3اختالفشان به حدود   1913/1292ارزش واردات بیشتر از صادرات شد که در 

میلیون روبل بود. کسری تراز تجاری از طریق اخذ وام، اعطای امتیاز و صدور نیروی کار جبران  25در حدود 

. بخشی از کسری تراز تجاری در دوره قاجار همچون اواخر صفویه به دلیل واردات کاالهای لوکسی 68شدمی

داری جهانی مبنی بر تولید د جدید سرمایهرسید. بدین ترتیب رویکربود که به مصرف طبقه فرادست می

های خارجی بخصوص در حوزه منسوجات به سبب انبوه کاالهای ارزان قیمت به هدف خود رسید. شرکت

کردند. واردات انحصاری که در این تجارت داشتند، با قیمت شکنی، تجار ایرانی را از میدان به در می

با بحران پنبه  1862/1241د عرضه حتی وقتی انگلستان در سال منسوجات آنقدر زیاد بود که به دلیل مازا

سال بدون لحاظ کردن  25مواجه شد، قیمت منسوجات در ایران افزایش نیافت. صادرات و واردات ایران طی 

 .69برابر شد 4صادرات نفت 

تجار انداخت. ای با دربار داشتند را به صرافت تشکیل اتحادیه این وضعیت تجار بزرگ که روابط صمیمانه

تاسیس شد و مفاد  1883/1301با حمایت ناصرالدین شاه در سال « مجلس وکالی تجار»این اتحادیه با نام 

. 2. تاسیس دفتر مخصوص در دیوان اعلی برای ثبت امالک و مستغالت. 1اساسنامه آن بدین شرح بود: 

رات ایران و جلوگیری از تقلب در محصوالت . افزایش صاد3حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان بیگانه. 

مصرف فرنگی که سیل بنیانکن ثروت مملکت و عامل فقر عمومی . پیکار با رواج کاالهای بی4صادراتی. 

. نظارت و در اختیار گرفتن بازار پولی کشور و رهایی آن از چنگ نیروهای استعماری از طریق ایجاد 5است. 

با مخالفت بسیاری از مراجع قدرت از جمله روحانیون روبرو شد و بیش از . این انجمن 70بانک از سوی تجار

های غربی از جهات یک سال دوام نیاورد، اما تجار در نهایت توانستند از میان روحانیون که ورود کمپانی

با  انداخت، متحدینی برای خود بیابند و در ماجرای تحریم تنباکومختلفی منافع و قدرت آنها را به خطر می

                                                           
 .45: 1۳8۳ سلطانزاده، .68
 .16 همان: .69
 .4۰ :1۳97 موسوی، و زاهد. 7۰
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ترین موضوعاتی بود های مجلس وکالی تجار دو دهه بعد در انقالب مشروطه از مهمهم تبانی کنند. آرمان

 .71پرداخت که مجلس اول بدان

 ها، کوچ سرمایه از مرکز به حاشیهم(: رقابت سرمایه 1970-1870انقالب صنعتی دوم ). 2-2

ایی که در مناسبات طبقاتی و شکل تولید ههای استثمار به سبب دگرگونیروش 1890/1270در دهه 

درکشورهای مرکز رخ داد باز هم تغییر کرد و کشورهای قدرتمند رویه خود را مبنی بر جذب صرفا مازاد 

کشورهای تحت سلطه و جلوگیری از صنعتی شدن آنها مانند کاری که انگلستان در هند انجام داد، تغییر 

پنبه مورد نیاز انگلستان بود. همچنین بازار مصرف کاالهای انگلیسی.  دادند. )هند منبع مواد اولیه و تولید

گرفت و بدین انگلستان مالیاتی بسیار سنگین و به مراتب بیشتر از حکام پیشین از کشاورزان هندی می

.( این کشورها شروع به کوچ دادن سرمایه به کشورهای حاشیه 72دادترتیب به آنها امکان رشد و پیشرفت نمی

ند. این عالقه مثال در انگلستان ناشی از آن بود که مناطق صنعتی داخلی دیگر قادر به جذب سرمایه کرد

وری به شکل روزافزونی ضرورت داشت ، زیرا از یک سو زیر فشار رقابت، ارتقای بهره73موجود در لندن نبودند

و تولید به صرفه نبود جز با تری نیاز داشتند تر و گرانتر، پیچیدهو صنایع همواره به تجهیزات بزرگ

طلبید. با افزایش نسبت ارگانیک سرمایه )یعنی نسبت سرمایه های ثابت هنگفتی میآالتی که سرمایهماشین

گذاری کمیاب شد. به رغم وجود های مناسب سرمایهثابت به سرمایه متغیر( نرخ سود کاهش یافت و فرصت

داری قادر به مواجه ساختن آنها با هم نبود. از سوی دیگر رمایههای مالی بسیار و نیروی کار آزاد، سسرمایه

کاهش زاد و ولد و مهاجرت نیروی کار از انگلستان، صنعت این کشور را با کمبود نیروی کار ارزان مواجه 

 .74کرده بود

                                                           
 .4۳ همان: .71
 .64)ج یکم(: 1۳76، پتونیتا .72
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های جدیدی نظیر فرانسه، آلمان، آمریکا و ژاپن که با این برهه همچنین مصادف است با ظهور قدرت

های امپریالیستی شدند. در سوی رقبا مثال در آلمان ذخایر معدنی بسیار غنی نگلستان و روسیه وارد رقابتا

سازمان پژوهشی آلمان  1900/1279کرد. در سال بود و دولت از تحقیقات علمی و تکنولوژیک حمایت می

های روز برخوردار بودند. ولوژیهای آلمانی از آخرین تکننفر در استخدام داشت. به همین دلیل کارخانه 200

 .75تا در آلمان بود 6کارخانه بزرگ تولید رنگ  9از 

یابی و مبارزات معضل دیگری که کشورهای امپریالیستی و درواقع سرمایه با آن مواجه بود، افزایش تشکل

از های کارگری و رشد احزاب سوسیالیستی بود. افزایش جمعیت ی مرکزطبقه کارگر در درون کشورها

ها را مشکل ساخته ها سرکوب کارگران توسط دولت( و ورود آنها به پارلمان1259-1249) 1880تا  1870

میلیون  4میلیون و روسیه قریب به  2.5میلیون، ایتالیا  4میلیون، فرانسه  9میلیون، آلمان  7بود. انگلستان 

در  1898/1277شکل گرفت. در مه  اعتصابات کارگری در سراسر دنیا 19. از اواخر قرن 76کارگر داشتند

اعتصاب در سراسر  1000میالدی  1901/1280پلیس کشته شد. در  1کارگر و   500ایتالیا در یک اعتصاب 

هزار نفر شرکت داشتند.  200اعتصاب انجام شد که در هر کدام بیش از  800اروپا رخ داد و در سال بعد 

. در کشورهای مرکز سرمایه 77اروپایی و روسیه بودسال اعتصاب عمومی در کشورهای  1904/1283سال 

و  1864تا  1876انترناسونالیسم اول از  دیگر مانند قبل به نیروی کار منعطف دسترسی نداشت.

یابی و عملکرد هماهنگ کارگران در اروپا بازی نقش مهمی در تشکل 1914تا  1889انترناسونالیسم دوم از 

 طحی فراملی را ممکن ساخت.کرد و پیگیری منافع کارگران در س

به بعد نوبت به بازارهای غربی رسید.  1900/1279، از سال سرانجام پس از اشباع بازارهای کشورهای حاشیه

آهن نیز در تمام کشورهای اروپایی راهبر مانند های سرمایهبرخی از پروژههمزمان با اشباع این بازارها از کاال، 

                                                           
 .25 همان: .75
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. در این سال انگلستان در صنایع 78ادغام نیروی کار و سرمایه کمیاب شد های مناسب برایتکمیل و فرصت

مربوط به انقالب اول صنعتی مانند نساجی پیشتاز بود اما در صنایع مربوط به انقالب دوم صنعتی مثل فوالد، 

نگلستان ا های داخلیمواد شیمیایی و الکتریسیته با رقابت شدید سایر کشورهای اروپایی مواجه بود و ظرفیت

های جدید در اوایل قرن بیستم به . کشورهای اروپایی و قدرت79دادامکان رشد در این صنایع را به او نمی

 شدت در حال رقابت با یکدیگر بودند.

ترین ها با هم در نهایت منجربه تولید مرغوببرخالف ادعای طرفداران بازار آزاد این موضوع که رقابت سرمایه

شود، رفتار واقعی سرمایه ها خواهد شد و بدین ترتیب خیر همگان تامین میرین قیمتتکاالها با پایین

ها تا حد زیادی گونه دیگری بود. سرمایه برای رفع معضل رقابت در درون مرزهای ملی با ایجاد کارتلبه

ا را به ها در موسسات بزرگ سهیم شدند و آنهموفق به مهار این مشکل شد. بانکداران به خصوص آلمانی

ها در اروپا و بخصوص در آلمان رواج یافت و در سال کردند. تشکیل کارتلها تشویق تشکیل کارتل

های هر شرکت را تعیین ها و سهامهای تولید، قیمتقانونی شد. بدین ترتیب آنها سهمیه 1897/1276

تعیین و مازاد تولید را صادر آمیز برای مشتریان داخلی های تبعیضها و قیمتها تعرفهکردند. کارتلمی

. اتحاد موسسات بزرگ و در اختیار گرفتن انحصاری بخشی از بازار توسط هر موسسه از 80کردندمی

های نامهسال شروع جنگ جهانی اول، تعداد موافقت 1914/1293های صنعت در این دوره است. در ویژگی

های تمرکز و تراکم کند گرایشاشاره می سرمایهمورد رسید. همانطور که مارکس در  800ها به بین کارتل

تر بر کوچکترها غلبه پیدا کنند و با ادغام یا تملک آنها بدل به های بزرگشود شرکتسرمایه موجب می

گذاری را در دست دارند و از رقابت با یکدیگر خودداری آسایی شوند که تولید و قیمتهای غولشرکت

 کنند.می
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ها، کشورهای مرکز بارها تا مرز درگیری نظامی پیش یرونی و مناقشه بر سر مستعمرههای باما در رقابت

رفتند که در نهایت به جنگ جهانی اول و حل معضل رقابت در خارج از مرزها و ایجاد انحصار در عرصه 

انگلستان با  درگیری اسپانیا و آمریکا در بندر هاوانا در کوبا و نیز جنگ 1898/1277المللی انجامید. در بین

فرانسه و  1899/1278بویرهای هلندی )که از قرن هفدهم در آفریقای جنوبی ساکن بودند( را داریم؛ در 

 81درگیری آلمان و فرانسه و انگلستان در مراکش 1905/1284انگلستان در سودان باهم رویاروی شدند؛ در 

رویی آلمان و فرانسه در مراکش را شاهد بار دیگر رویا 1911/1290و نیز جنگ ژاپن و روسیه رخ داد و در 

های روز افزون بود. سرمایه در کشورهای مرکز با مشکالت یاد شده روبرو هایی از تنش. اینها نمونه82هستیم

 بود. کوچ آن به کشورهای حاشیه و پروژه صنعتی شدن این کشورها در چنین شرایطی کلید خورد.

 ایران. سربرآوردن بورژوازی صنعتی در 2-3

اندازیم به ای ناسیونالیسم است ابتدا نگاهی میاز آنجا که ایدئولوژی حامی صنعتی شدن کشورهای حاشیه

این جنبش تقریبا جهانگیر در اواخر قرن نوزدهم که کشورهای حاشیه از چین تا آمریکای جنوبی را در 

در ارکان سیاسی در راه اعتالی هویت گرا در تالش بود با نفوذ برگرفت. ناسیونالیسم به عنوان جنبشی راست

های خارجی و داخلی در این و منافع به اصطالح ملی گام بردارد. منافع ملت، محور گردش تمامی سیاست

رویکرد بود. ناسیونالیسم در تضاد با انترناسونالیسم خواهان همزیستی در یک واحد فرضی متعلق به یک 

های این نگرش بر ضرورت یک دولت متمرکز تاکید داشت که تبار یا قوم بود. بخش مهمی از پیش فرض

. از بدیهیات 83ی اصلی آن اداره یک مرکز قدرت نهادینه به دست اعضای یک فرهنگ ملی بوددغدغه

ای نباید بر ما حکومت کند اما در این نگرش بیگانگی بر اساس زبان و ناسیونالیسم این بود که هیچ بیگانه

دهد. ناسیونالیسم با بیدارگری همراه بود، در واقع ه نسبت فرد با کاری که انجام میشد و نفرهنگ تعیین می
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شد و بر این اساس هرجا که در طول تاریخ های ناسیونالیستی میبیدارگری جانشین استدالل در نظریه

 وده است.خبری از ناسیونالیسم نبوده به دلیل غفلت از هویت ملی و در خواب بودن روحیه ناسیونالیستی ب

ناسیونالیسم ایدئولوژی راست روز دنیا چه در کشورهای حاشیه و چه کشورهای مرکز بود. این ایدئولوژی در 

کشورهای مرکز عاملی در خدمت متحد کردن همگان زیر چتر عشق به میهن و حرکت به سوی پیشرفت و 

شدند و ر برابر دشمنان متحد میتوسعه، فارغ از تعلقات طبقاتی افراد بود، به کمک ناسیونالیسم مردم د

. ناسیونالیسم در کشورهای حاشیه نقشی دوگانه داشت بدین 84آوردندسربازان روحیه فداکاری بدست می

کرد و با قسمی دیگر سر ستیز داشت. ناسیونالیسم بهبود اقتصادی داری دفاع میقرار که از قسمی سرمایه

دید. هر آنچه به تولید مقابله با مصرف کاالهای خارجی میهر کشور را در گرو حمایت از صنایع داخلی و 

 زد بد بود، بدین ترتیب این ایده در کشورهای حاشیهکند خوب و هرچه به آن زیان میداخلی کمک می

. 85های خود برسدکرد تا به مدد آن به خواستنیرویی اجتماعی را پشت سر بورژوازی نوظهور صنعتی بسیج 

گرفت های سرکوب انترناسونالیسم یا همان سوسیالیسم سرعت بیشتری به خود میر دورهرشد ناسیونالیسم د

گرایی پیوند زد. رواج ناسیونالیسم مصادف است با غیاب یا سرکوب شد آنرا با عناصر سنتی نظیر قومو می

نالیسم بر های مترقی و در بردارنده پاسخی است اشتباه به خواست تغییر در مناسبات سلطه. ناسیوجنبش

گرایی خالی توانند به کمال برسند و نه از مسیر جهانآن بود که انسانها فقط از طریق فرهنگ ملی خود می

، بدین ترتیب باید با ایجاد یک دولت حامی، از فرهنگ ملی دفاع کرد. از این رو سرمایه 86از روح و احساس

شد. مرامنامه جهانی دست به دامن ناسیونالیسم  برای حفظ خود در برابر سرمایه داخلی در کشورهای حاشیه

عواطف ناسیونالیستی در ایران با . 87ای از این رویکرد استنمونه 1899/1278شرکت اسالمیه اصفهان در 

کرد قدری تاخیر نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ترکیه فراگیر شد و آنچه آتش آنرا تندتر 
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کرد و با حضور لت و حضور خارجیان در کشور را یگانه عامل بدبختی ملت معرفی میهایی بود که دخاتحلیل

آورد. های مختلف حکومتی و لشکری شواهد مورد نیاز خود را بدست میهر چه بیشتر خارجیان در سمت

امتیاز اکتشاف نفت ایران به جز مناطق شمالی را برای مدت  1901/1280ویلیام ناکس دارسی در سال 

سال بدست آورد و هفت سال بعد در مسجد سلیمان به نفت رسید و انگلستان را بر آن داشت تا شصت 

ترین نقش را روسیه بود که مهمنشین را گسترش دهد. اما این استیالی خود بر مناطق جنوبی و بختیاری

 1907/1286در  ها پس از سرکوب کامل انقالب داخلی خود. روس88کرددر ایران ابتدای قرن بیستم بازی می

توانستند مجددا در اوضاع ایران مداخله و تا سال  89هادر پتسدام با آلمانی 1910/1289و بستن قرارداد 

آورد در پی تامین مشروطه را کامال سرکوب کنند. چرا که مجلس با فشاری که به کابینه می 1911/1290

درصد از کل  21ز ایران تحصیل کرده بودند، عضو از مجلس اول در خارج ا 20منافع بورژوازی ایران بود ) 

درصد نماینده  26درصد در صف روحانیون قرار داشتند و  25مجلس از عضو طبقات ممتاز و مالک بودند، 

کرد )به موجب این طرفه بازرگانی مقاومت می( و در برابر قراردادهای یک90آمدنداصناف به شمار می

 به کمتر از پنج درصد رسیده بود(. 1903قراردادها تعرفه کاالهای روسی در 

داری صنعتی در ایران فراهم بود. در این برهه شاهد مهاجرت در پایان قرن نوزدهم شرایط عینی ظهور سرمایه

آسای کاالهای خارجی به ایران موجب ویرانی از ایران به نواحی صنعتی قفقاز و باکو هستیم. ورود سیل

و از آنجا که صنایع جدید در ایران هنوز آنقدر  91و دهقانی شده بودهای شهری اقتصادی و بیکاری بخش

صدهزار ایرانی در روسیه  1900/1279ظرفیت نداشت که بتواند این نیروی کار آزاد شده را جذب کند در 

. دستمزد کارگر ایرانی حدودا نصف دستمزد 92شداقامت داشتند و با نرخ باالیی به جمعیت آنها افزوده می
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های استعماری در دهه پایانی قرن نوزدهم و نیز فراهم شدن نیروی کار . با تغییر سیاست93وس بودکارگر ر

گون های گونهها و کارگاهها، کارخانهآزاد، امکان ایجاد شکل جدیدی از تولید در ایران بوجود آمد و شرکت

ای یافته بود و آن نیروی کار مدرن و سنتی برپا شدند. ایران در این مرحله از منظر سرمایه جذابیت تازه

گری بود ولی در ادامه آنها کنترل خود ورانه ایران صرفا واسطهتجار در تولید پیشهارزانش بود. نقش سنتی 

اندازی شد که در آنها تبعیت به سیاق اروپا راههایی بر تولید را بیشتر کردند. بدین ترتیب در ایران نیز کارگاه

ج یافت. مازادِ بیشتر نه با تغییر در شکل تولید بلکه با افزایش شدت و مدت کار صوری کار از سرمایه روا

دارانه صوری و واقعی در کنار آمد. در واقع در ایران اوایل قرن بیستم هر دو شکل انقیاد سرمایهمیبدست 

بکار شدند های اروپایی برای تولید فرش در ایران دست هم وجود داشتند ولی شکل اول غالب بود. شرکت

بافی بدین آباد )اراک( برای تجار ایرانی الگو شد. حضور تجار در صنعتی مانند قالیو کارگاه آنها در سلطان

کرد و بافنده در ازای اجرت در خانه خود کار شکل بود که یا تاجر مواد اولیه، ابزار کار و نقشه را تامین می

کرد و به او سفارش باف را واسطه خودش میتاجر استاد قالیکرد و محصول نهایی متعلق به تاجر بود؛ یا می

پرداخت و محصول نهایی را به تاجر کرد و به آنها مزدی میداد. استادکار، کارگران مورد نیاز را اجیر میمی

های بزرگی به راه انداختند و تری در کار کردند و کارگاهداد. به تدریج تاجران دخالت مستقیمتحویل می

های بزرگ کارگاه 1899/1278در . 94ها به ویژه زنان و کودکان پرداختندبافا به اجیر کردن قالیراس

ای عده .یک سوم آنها کودکان شش تا چهارده ساله بودندکه  95بافی در تبریز هزارو پانصد کارگر داشتندقالی

آوردند و همان مزد ناچیز را هم ی خود در میاز تاجران تهران پا را فراتر گذاشته کارگران زن را به صیغه

دادند. دخالت حکومت برای وضع قوانینی کردند و فقط خرجی بسیار ناچیز به کارگران زن میپرداخت نمی

ها دارد. در بار این کارگاهان از وضعیت اسفهای قالیبافی کرمان که البته هیچگاه عملی نشد، نشدرکارگاه
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دستی خیاطی های خیاطی استفاده از چرخارزش شده بود که در کارگاهاین دوره نیروی کار زن چنان بی

توانست کار یک ساعت چرخ را طی یک روز کاری انجام دهد. با یک مقرون به صرفه نبود و یک زن می

. چنان که 96بلند مدت از قیمت یک چرخ دستی بسیار کمتر بود حساب سرانگشتی دستمزد شانزده زن در

های گذار است که در آن بدون دگرگون شدن شیوه تولید دهد این روش مربوط به دورهمارکس توضیح می

شوند، شود. آنان به کارگران مزدبگیر محض و پرولتر بدل میتر میفقط شرایط تولیدکنندگان مستقیم وخیم

 .97بدتر از افرادی که مستقیما تحت انقیاد سرمایه هستندآنهم در شرایطی 

دارانه آنرا با سرمایه انباشت شد به منظور تولید سرمایهاکنون در ایران نیروی کار آزاد وجود داشت که می

دادند که بر اثر رفتار ملکدارها که های فراری تشکیل میشده مواجه ساخت. بخشی از این نیرو را رعیت

این دوره شاهد ظهور چند تاجر بزرگ و صاحب در نها صحبت کردیم از روستاها گریخته بودند. پیشتر از آ

این تجار اوایل قرن بیستم به جز  محمدحسین هستیم.الضرب و فرزدنش سرمایه نظیر محمدحسن امین

ی و رانسازی، کشتیها، استخراج معدن، راههای تولیدی مثل احداث کارخانهبازرگانی وارد فعالیت

های تولید . بنابراین از اوایل قرن بیستم نطفه98بافی شدندگذاری در صنایع دستی بخصوص قالیسرمایه

های قاجار در این زمینه پررنگ نبود. در وهله نخست این بسته شد. نقش دولتدارانه در ایران سرمایه

ثروتمند ایرانی بودند که ار ها و در وهله بعد تجداران خارجی به کمک کنسولگریبازرگانان و سرمایه

. اشکال جدید تولید، فشار بیشتری 99داری در ایران را فراهم کردندهای الزم برای رشد روابط سرمایهزمینه

گذاری درازمدت برای بهبود شرایط فنی را کرد، نیروی کار ارزان آنها سرمایهبه اقشار فرو دست وارد می

دار در ایران نه با رقابت سایر گذاری بود. سرمایهکری برای سرمایهساخت. ایران عرصه بغیرقابل توجیح می

وری نداشت و بازگشت ها مواجه بود و نه با نیروی کاری سرسخت. از این رو نیازی به افزایش بهرهسرمایه
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داد که بورژوازی صنعتی جدید یعنی همان تجار سابق به آن عالقه فراوانی سریع پول در کوتاه مدت رخ می

آمد که آنهم در ابتدای قرن بیستم کمتر از ده درصد تولید ناخالص ملی از راه صنعت بدست میاشتند. د

های الزم شد. قاجار سایر ریزساختفرما بود حاصل میعمدتا از قبل صنایع سنتی که کار مزدی بر آنها حکم

 برای توسعه صنعت مدرن را در اختیار نداشت.

هایی چون مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، امور مالی و حسابداری کشورهای مرکز رشتهدر اوایل قرن بیستم در 

های مدیریت و ناظر با هدف تضمین بازارهای سودمند در کنار تولید قرار گرفتند. استخدام افرادی در سمت

ران حقوق ها به مدیهای تحقیق و تولید روی داد و مدیریت صنایع از صاحبان کارخانهو پاسخگوی هزینه

. همچنین تغییراتی در نظام بانکداری رخ داد که از شکل خانوادگی با مشتریان خاص و 100بگیر منتقل شد

گذار ناشناسی های بزرگ با شعب فراوان که سهام خود را به هر سرمایهبرگزیده بدل شدند به شرکت

های ری قدیمی با عملیاتکردند. بانکداپذیری عمومی جذب سرمایه میفروختند و از طریق سپردهمی

ای گذاری مستقیم در صنعت مرحله. اما سرمایه101بازرگانی و دولتی سر و کار داشت که امنیت باالیی داشتند

 1900تا  1870ها از های اروپا به خارجیداری را شکل داد. حجم وامجدیدی از توسعه اقتصادی و سرمایه

ها در ظاهر محرکی بود . این وام102به هشت برابر رسید 1914/9312( چهار برابر شد و تا 1279تا  1249)

و عمدتا به کشورهای غیراروپایی که تحت کنترل بودند یا متحد  برای صنعتی شدن کشورهای حاشیه

شد. اما روی دیگر سکه از این قرار بود که انگلستان همواره در داد و ستدهای شدند، داده میمحسوب می

ها نیز وام . موارد استفاده103کردها جبران میود و آنرا از طریق سود ناشی از وامخود دچار کسری موازنه ب

شد. که به طبع بار آهن و جاده استفاده میدر راستای منافع کشور وام دهنده بود. از وام برای ساخت راه

ان از ایران بهره میلیون قر 13افتاد. انگلستان در سال گیرنده میدهی آن بر دوش جوامع وامسنگین بازپس
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شد. وساز نیز به شدت دچار آسیب میهای ساختگیرنده در اجرای پروژه. کشور وام104کردوام دریافت می

آهن را خالی از سکنه کرد )به دلیل مرگ تمام روستاهای مسیر راه 1898/1277احداث راه آهن در کنگو در 

یک دولت خارجی )بانک شاهنشاهی انگلیس( را در (. ایران نخستین وام خود از 105و میر باال به هنگام کار

 15گذاری اولیه تالبوت گرفت، به منظور بازپرداخت غرامت ناشی از لغو قرارداد تنباکو. سرمایه 1890/1269

 !106هزار پوند غرامت گرفت 500هزار پوند بود و 

 خواهی بورژوازی ایران از قدرت. انقالب مشروطه: سهم2-4

( موج ضدتورمی به 1284تا  1279) 1905تا  1900بسیار باال بود اما از  1900تا  1890تورم در ایران از 

های منتهی به انقالب مشروطه را دلیلی بر بهتر شدن گران کاهش تورم در سالراه افتاد. برخی از تحلیل

نند )این اند که در نهایت باعث شد دست به انقالب بزاوضاع مالی و سیر شدن شکم مردم ایران دانسته

وقتی مردم قوچان نتوانستند مالیات  1905تحلیل را باید درکنار اطالعات تاریخی نظیر این گذاشت که در 

های ترکمن دختر قوچانی را به جای گندم از مردم گرفت و به خان 300خود را پرداخت کنند حاکم 

بپردازد مرسوم بود که او را  توانست مالیات یک تومانی درخواست شده راو یا وقتی رعیتی نمی 107فروخت

(، 108زدند تا رهگذران یک شاهی یک شاهی بدهند و یک تومان جمع شودبستند و آنقدر میبه درخت می

شنویم. حتی طبق علم اقتصاد بورژوایی کاهش تورم در کوتاه نیز می 1357همین تحلیل را درمورد انقالب 

اد کارگران ایرانی در روسیه، در این دوره گواه این انجامد و افزایش چشگیر تعدمدت به رشد بیکاری می

. به هر حال در دهه نخست قرن بیستم، بورژوازی داخلی متکی به استبداد و بورژواری خارجی 109مدعاست

واردات فراوان . 1کردند. عواملی چون داری به سهم خود فرودستان ایران را استثمار میمتکی به سرمایه
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. کنترل 2ون توانایی حکومت برای وضع تعرفه و در نتیجه نابودی صنایع سنتی کاالهای ارزان خارجی بد

ها به . گرانی مواد غذایی به دلیل روی آوردن دهقان3ها و اضمحالل بازرگانی ایران تجارت توسط خارجی

های ن. افزایش قیمت زمی4های پولی به منظور صادرات تولید موارد خام مورد نیاز بازار جهانی و فراورده

ها و سر برآوردن مالکان جدید که تغییر رابطه اربابان به دلیل کشت محصوالت پولی، افزایش سطح مالیات

. کاهش ارزش تولیدات 5بری به اجاره پولی زمین را در پی داشت و ارباب و دهقان و الگوی کشاورزی از سهم

. 110اقشار فرادست و هم فرودست برانگیخت های بسیاری هم درایلی در قیاس با تولیدات کشاورزی؛ نارضایتی

افزایی توان مخالفان گوناگون، ضعف و مریضی شاه و مصادف شدن آنها ای از عوامل داخلی نظیر هممجموعه

ترین عامل خارجی روسیه ممکن ساخت. مهم 1906/1285با برخی شرایط بیرونی، انقالب مشروطه را در 

آالت و درآمد آن متکی به صدور مواد خام و تکی به واردات ماشینتزاری بود. در این دوره صنعت روسیه م

های های سنگین بر واردات، صنایع خارجی را وادار کند کارخانهکوشید با وضع تعرفهنفت بود. روسیه می

رسید از اعمال تعرفه بر محصوالت خود را به داخل این کشور انتقال دهند و در صادرات تا جایی که زورش می

گرفت که بار پرداخت های خارجی میها همچنین برای گسترش صنعت وامکرد. روسش جلوگیری میخود

 1900ها، روسیه از کشیدند. با کاهش توان اقتصادی دهقانها با پرداخت مالیات به دوش میآنها را دهقان

این از فشارهای خود هایی نظیر انقالب و شکست از ژاپن شد، بنابر( دچار بحران1287تا  1279) 1908تا 

بر ایران کاست و بدین ترتیب قدرتمندترین نیروی خارجی دخیل در مناسبات داخلی ایران برای مدتی از 

طرف ماند چرا که ایجاد سلطنتی مشروطه . انگلستان در خصوص انقالب مشروطه ابتدا بی111صحنه خارج شد

طلبانه در آسیا هراس گیری افکار آزادیا از اوجدید اماش میهای کلیمانند کشور خود را سازگار با سیاست

کوشید از سرکوب سریع مشروطه به دست دولت تزاری جلوگیری کند . انگلستان از یک سو می112نیز داشت
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کرد برای افتاد، از سوی دیگر سعی میچرا که در صورت پیروزی ضدانقالب، ایران یکسره به دامن روسیه می

ازش بکشاند و منافع خود در ایران فردای شکست مشروطه را حفظ کند. سرکوب نهضت، روسیه را به س

 .113پشت انقالب را خالی کرد 1907/1286انگلستان در نهایت با عقد قراردادی با روسیه در 

ها، . شامل استادکاران، وردست114وران بودترین بدنه درگیر در انقالب مشروطه طبقه در حال زوال پیشهعمده

های سنگین بیکارشان کرده بود. پا که سیل واردات کاالهای اروپایی و مالیاتداران خردهشاگردها و دکان

کردند. آنها استعمارگران و دولت را دشمن شان مبارزه میاقشار مختلف این طبقه مشترکا علیه دشمنان

 24ر مجلس اول دانستند. اما با پیروزی مشروطه فقط استادکاران امتیازاتی بدست آوردند. آنها دخود می

وری که در نهایت بدل به کارگر شدند در مجلس اول حتی حق رای دادن کرسی داشتند. سایر اقشار پیشه

. کارگران مدرن و روشنفکران از دیگر طبقات درگیر در 115نداشتند چه برسد به اینکه بتوانند کاندیدا شوند

ها و طبقه پایین شهری نقالب پیوستند. ایلخانانقالب بودند. روحانیون و بازرگانان کمتر و به تدریج به ا

ها آنقدرها درگیر انقالب نشدند و جز در گیالن و تا حدودی عموما به شاه و روحانیون اعتماد داشتند. دهقان

. طبقه کارگر مدرن از انقالب دفاع کرد اما تعدادشان در 116آذربایجان دست به اعمال انقالبی چندانی نزدند

شهری بود اما هدایتش با طبقات متوسط نظیر -ای. انقالب مشروطه با آنکه توده117وددرون کشور اندک ب

تجار، روحانیون، بزرگان اصناف و تعدادی از روشنفکران بود که توانستند با در دست گرفتن رهبری اعتراضات 

ت، انقالب های اکثریت جامعه اسرسید ترجمه خواستو متحد کردن سایر اقشار حول چند ایده که بنظر می

. زنان در مشروطه عمدتا نقشی انقالبی ایفا 118های مجلس را از آن خود کنندرا به نتیجه برسانند و کرسی
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، 119هاکردند، از تحریم منسوجات وارداتی و فروش طال و کمک به مبارزان تا جنگیدن و ترور ضد انقالب

ای آنان در دوران مشروطه در کتاب ههای زنان ایرانی و فعالیتمورگان شوستر معروف در خصوص انجمن

کند که تحت نظر یک اطالعات مفیدی ذکر کرده است و به ده انجمن نیمه مخفی اشاره می« اختناق ایران»

های زنان تا پیش از به توپ . انجمن120دادندکردند و جلسات سخنرانی تشکیل میکمیته مرکزی فعالیت می

کردند ظیر نوری که با تاسیس مدارس دخترانه مخالفت میبسته شدن مجلس به شدت با علمای مرتجعی ن

ای به فرزندش در نجف نوشت: . نوری در نامه121کارانه مجلس مقابله کردندو همچنین رویکردهای محافظه

های حادثه تمام ممالک ایران از تبریز و اصفهان و شیراز و رشت و خراب وضع مردم مختلف و انجمن» 

هیچ متوقع نبود اگر تفصیل نوشته شود یک کتاب است. حضرات فاسدالعقیده از مخرب ملت و دولت اسالم 

. پس از 122«اندفرقه جدیده و از دهری و طبیعی و و و . وقت را مغتنم دانسته در مقام تخریب اسالم برآمده

ت های زنان به شدت رادیکال شد. آنها خواهان کشف حجاب، رفع محدودیاستبداد صغیر مبارزات و فعالیت

الرعایا نماینده همدان در مجلس یافتند. مدرس که نماینده از زنان و حق رای شدند و موافقانی نظیر وکیل

ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب خداوند قابلیت در زن»علمای نجف در مجلس بود در این باره گفت: 

م ما در تحت قیمومتند. الرجال قوامون را داشته باشند ... گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسال

علی النساء، در تحت قیومیت رجال هستند ... ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها 

 .123«را بکنند

گذار بافی دائر شد که سرمایههای مدرن ریسندگی و پارچهدر اصفهان و قزوین کارخانه 1908/1287سال 

. در همین سال مجلسی که پشتوانه اصلی صنعتی شدن، لغو قراردادهای تحمیلی و آنها بخش خصوصی بود
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خواهان به روسیه و انگلستان بود، به توپ بسته شد و مقر مشروطه 1907/1286نیز نادیده گرفتن قرارداد 

با کسی  ها منافع و امتیازات خود راتبریز انتقال یافت. دربار و بورژوازی سنتی قصد نداشت به این راحتی

را 124های قفقاز و حمایت لنین و رزا لوکزامبورگشریک شود. مجاهدان تبریز که کمک سوسیال دموکرات

اگر تبریز مقاومت کند هزاران نفر از گرسنگی »داشتند و شهرت جهانی یافتند و تایمز در مورد آن نوشت: 

توانستند یک سال در برابر پنج گروه  ،«شوندها هزار نفر قتل عام میمیرند و اگر سقوط کند احتماال دهمی

مجتهد که با تشکیل انجمن مشروطه چون امام جمعه و میرزا حسنمقاومت کنند: روحانیان مرتجع و ضد

ی سلطنتی، گروه راهزنان به طلبان ایجاد کرده بودند، قشون دوازده هزار نفرهاسالمیه پایگاهی برای سلطنت

زندان تهران به شرط گوشمالی دادن مردم تبریز آزاد کرد، بریگراد  سرکردگی رحیم خان که شاه او را از

گرفت و چهارصد نفره قزاق به فرماندهی کاپتان اوشاکوف روسی که از کلنل لیاخوف در تهران دستور می

. عاقبت 125کنسولگری روسیه که حامی انجمن اسالمیه و در پی تطمیع مجاهدین و ترغیبشان به تسلیم بود

ها فتح شد. پس از استبداد فت روسیه و انگلستان، تهران به دست نیروهای گیالن و بختیاریبه رغم مخال

خواهان بیشتر شد. تعارضی که حتی در آستانه فتح های طبقاتی بین مشروطهشاه تعارضصغیرِ محمدعلی

ا شاه که زاده و ستارخان بر سر مصالحه بتهران خودش را در میان دو جناح مجاهدان تبریز یعنی تقی

بازگشت به مشروطه به شرط اصالح قانون اساسی آن و فتح تهران به دست نیروهای انقالبی بود، خودنمایی 

. اکنون نخبگان و سران ایالتی نیز در فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شرکت داشتند. اکثریت 126کرد

وف بودند نمایندگی اشرافیت ، آنها که به فرقه اعتدالیون معر127کاران افتادمجلس دوم به دست محافظه

دار، طبقه متوسط سنتی و روحانیون را بر عهده داشته و بازار را نیز پشت سر خود داشتند، در مقابل زمین

های تجددطلبانه و تا حدودی سوسیالیستی بودند. آنها نماینده روشنفکران و حامی ها با گرایشدموکرات
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ها در پی برخی اصالحات رادیکال بودند، ایالت داشتند، دموکراتاقشار فرودست بودند و رابطه خوبی نیز با 

نظیر قطع تیولداری و کاهش مستمری شاه، بستگان او و روحانیون بودند، در نتیجه فعالیت آنها در مجموع 

دادند این . اما آنها ترجیح می128بگیر کاسته شدیک میلیون تومان از پرداختی به دویست هزار مستمری

گوید: آبادی میکار و بدون مبارزات مردمی و طبقاتی انجام دهند. یحیی دولتمک مجلسی محافظهکارها به ک

داد. آکنده بسیاری از نمایندگان مجلس اول از تاجران، کسبه و اصناف بودند اما مجلس دوم بوی تمول می»

ر این موضوع داشت. یکی دو . دو تغییر در قانون انتخابات بیشترین تاثیر را د129«از اشراف و ثروتمندان بود

ای شدن انتخابات در سراسر کشور که بدین ترتیب نمایندگان نه به صورت مستقیم که از طریق مرحله

ها و اقشار مختلف از نمایندگان مجلس، با شدند و نیز برداشته شدن سهمیه گروههیئت انتخابات تعیین می

کردند باز هم رط حداقل ثروت هزار تومانی را احراز میآنکه در انتخابات اول تجار، اصناف و کسبه باید ش

های اقتصادی دهد در وضعیتی که نابرابریحضور آنها در مجلس تضمین شده بود. این رویداد نشان می

معنی است. در انتخابات مجلس دوم رای های حقوقی بیشدید بر جامعه حکم فرماست حرف زدن از برابری

تری در . نفوذ علما در مجلس دوم بیشتر شد و شریعت نقش پررنگ130ری شدبسیاری از تهیدستان خریدا

های ناظر بر مجلس را بسیار کمرنگ قوانین انتخاباتی یافت. از سوی دیگر مجلس دوم کوشید فعالیت انجمن

 .131و محدود به دوره انتخابات کند

هلل نوری و سه تن از افراد اپس از فتح تهران شش تن اعدام شدند. سه تن از اشراف از جمله شیخ فضل

کرد و در به معمولی، یکی از عوام اعدام شده آجودان باشی قزاق بود که تحت نظر لیاخوف انجام وظیفه می

. خود لیاخوف اما در حالی که خون 132اولین گلوله را شلیک کرده بود 1287/1908توپ بستن مجلس در 
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شورای ملی رفت و شمشیر خود را به سردار اسعد بسیاری از مجاهدین را بر خاک ریخته بود به مجلس 

بر او ایرادی نیست، او فقط به وظیفه »تسلیم کرد و سردار شمشیر را بار دیگر به کمر او بست و گفت: 

. 134و وظیفه فرماندهی شهربانی تهران به او و بریگاد قزاقش سپرده شد 133«سرداری خود عمل کرده است

الدوله شاهزاده مبارزه کرده بودند نیز عفو شدند از آن جمله عینسایر کسانی که به شدت با مشروطه 

السلطان عموی شاه، که جالد مردم آذربایجان و اصفهان بودند. خونخوار قاجار، شعاع السلطنه برادر شاه و ظل

ها میان دو جناح و فشار روز افزون دو قدرت خارجی، جناح دموکرات به کمک سرانجام با باال گرفتن تنش

یروهای بختیاری و پلیس توانست تهران را در دست بگیرد و همه انقالبیون و مجاهدان سابق که دیگر نه ن

. دو نتیجه 135ای داشتند و نه کارکردی در نظم جدید را در واقعه تلخ باغ اتابک خلع سالح کندپشتوانه

اطف ضد ارامنه بود به سبب ها و تشدید عوها و بختیارینامطلوب این اقدام رویگردانی مردم از دموکرات

خان و نیروهای ارمنی او در خلع صالح مجاهدین داشتند. وزیر مختیار روسیه این موضوع را نقشی که یپرم

 .136با خوشحالی به دولت مطبوع خود گزارش داد

کردند ها در مجلس مجدانه به دنبال صنعتی شدن ایران بودند و از آن حمایت میدموکرات 1910/1289در 

وپنج . در همین سال صدو بیست137هایی نیز در خصوص قانون کار و حقوق کارگران داشتندچند دغدغه هر

وپنج هزار نفر رسیدند، به صدوچهل 1914/1293هزار کارگر در صنایع ایران مشغول به کار بودند که تا سال 

ی کارخانه بزرگ در س 1914تا  1900کردند. از سه درصد این جمعیت در صنایع سنتی کار میوهشتاد

ایران ساخته شد اما بخش بزرگتری از کارگران ایرانی که تعدادشان به پانصد هزار کارگر مقیم و دویست 

شدند. صنایع نفت و استخراج فلزات رسید جذب قطب مکش نیروی کار در روسیه مقیم میهزار کارگر غیر
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کرد. ارگران ارزان قیمت خود را از ایران تامین میای از کآهن بخش قابل مالحظههای ساخت راهو نیز پروژه

برای  1903دستمزد کارگر ایرانی دو قران و دستمزد کارگر روسی پنج قران بود و وقتی دولت روسیه در 

. 138تری وضع کرد با اعتراض کارفرماهای روسی مواجه شدورود کارگران ایرانی به روسیه قوانین سخت

مزد اندک و تن دادن به هر تها بودند، آنها که در ابتدا با دسیرانی دهقانهشتادوپنج درصد از کارگران ا

شکن ظاهر شدند در ادامه و آشنایی با افکار بولشویکی بسیاری از اعتصابات را اجحافی در نقش اعتصاب

 کارگر آذربایجانی 2500های سرب ارمنستان در معادن و کارخانه 1906های سازماندهی کردند، در اعتصاب

 هسته اولیه اعتصابات بودند و بعدها به نیروهای پیشروی انقالبی در ایران بدل شدند.

های ناراضی را پشت سرخود بسیج کرد و به اهداف خود نائل آمد و توانست بورژوازی ایران پس از آنکه توده

گام بعد  از طریق مجلس سهمی از حکومت کشور بدست آورد که تا قبل از آن ملک طلق دربار بود، در

ها منافع به اصطالح ملی را محقق سازد. دو حزب عمده کوشید تا با کشیدن کار بیشتر از گرده همان توده

کوشیدند خود ها که پس از سهیم شدن در قدرت میاعتدالیون که همان ارتجاعیون سابق بودند و دموکرات

و در نهایت کارشان به  139شد رها کنندرا حتی از صفت انقالبی که با شنیدن نام آنها به ذهن متداعی می

کردند. این گفته مارکس که ترور یکدیگر کشید، در کسب منافع بیشتر با هم و با اشراف سابق رقابت می

هاست، در های بنیادین اجتماعی از جمله انقالبروابط ستیزآمیز طبقاتی موتور تاریخ و رانه همه دگرگونی

های مختلف از توان دید چگونه سهم و جایگاه گروهل مشاهده است. میانقالب مشروطه ایران به وضوح قاب

های بری از مازاد ایجاد شده، آنها را در جبههشان در هدایت فرایند تولید و سهممالکیت بر ابزارکار و نقش

خواهی آزادی در تجارت، از متخاصم قرار داد. به زودی معلوم شد منظور رهبران مشروطه از آزادی

گرایی پرستی مقابله با بازرگانان خارجی و از قانونطلبی تساوی با اشراف و اعیان در امتیازات، از وطناتمساو

ایجاد امنیت و وضع قوانین حامی مالکیت و تجارت بوده است. پس از انقالب مشروطه هم بورژوازی زمیندار 
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ها و تیولدارها )که به موجب شورش هاو هم صنعتی رشد کرد، آنها در قیاس با فرادستان سنتی نظیر خان

های مردمی و افزایش توان فرودستادن به سبب انقالب در موضع ضعف قرار گرفته و برای ادامه و نافرمانی

سبک پیشین زندگی خود مقروض بورژوازی شهری شده بودند( از موقعیت بهتری برخوردار بودند و 

های نهایت رهبران مشروطه با نادیده گرفتن اکثر خواست کردند. درهای خود را به آنها دیکته میخواسته

پرستی! نه دست دربار و نه دست خارجیان کارگران و دهقانان حمایت آنها را از دست دادند. آنها به رغم میهن

کار )رهبران( و رادیکال )بدنه( درگیر در انقالب مشروطه، هستی دو گرایش محافظهرا از ایران کوتاه نکردند. 

داد. دموکراسی پارلمانی که شان از دموکراسی نیز خود را نشان مینافع متعارضی داشتند که در قرائتو م

های سوسیال دموکرات و توان در گرایشتحققش مجلس شورای ملی بود و دموکراسی رادیکالی که می

ی همگانی، کار های ایالتی و والیتی سراغش را گرفت، گرایشی که خواهان اصالحات ارضی، حق راانجمن

. اوج این تضاد در 140روزانه هشت ساعته، حق قانونی اعتصاب برای کارگران و تدوین حقوق مدنی بود

. بدنه انقالب مشروطه را فرودستانی تشکیل 141مواجهات میان انجمن تبریز و مجلس ملی خودنمایی کرد

بدل به نیرویی تازه شده بودند و  های پرولتری قفقازدادند که در جریان انقالب و نیز تعامل با جنبشمی

های این دوره به رخ کشید. یک رویکردهای مترقی آن هرگز به طورکامل سرکوب نشد و خود را در اعتصاب

سال و نیم پس از اعالن مشروطیت در سراسر ایران بیش از هزار انجمن رسمی و غیررسمی تاسیس شد که 

قانونی را به منظور جلوگیری از رشد  1907/1286بهار  . مجلس در142حدود دویست تای آنها در تهران بود

های دوآتشه بود زاده که خود از نمایندگان مجلس و دموکراتهای روستایی به تصویب رساند. تقیانجمن

کردند و مراکز انقالب هایی برپا شد که در همه امور دخالت میکم در همه بالد ایران انجمنکم»نویسد: می

ت از دست مستبدین و خوانین و اعیان و علما و مالکین رسیدگی کرده و فقرا را حمایت شده و به شکایا
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ها و باالخره در بعضی از والیات مانند آذربایجان و گیالن در دهات بزرگ نیز کم در قصبهنمودند. کممی

پیش یک کار گشت و لهذا مجلس شورای ملی خود را ها پیدا شد و تقریبا منتهی به هرج و مرج میانجمن

واقع شده یافت که بهم زدن آن محال بود و لهذا مجبور شد هم برای قوت خود و استرضای والیات و هم 

های قصبات و دهات، قانونی برای ها و حذف انجمنهای انجمنها و بی قاعدگیبرای رفع خودسری

طباطبایی نیز که از اعتدالیون . پیش از آن سیدمحمد 143«های ایالتی و والیتی نوشته و ترتیب بدهدانجمن

شاه خیلی شکایت از مجلس تبریز دارند، اگر این طور باشد مملکت »در مجلس گفت:  1906/1285بود در 

گویند. این وضع تبریز دانم چه میهرج و مرج خواهد شد. مجلس شورای ملی یکی بیشتر نیست آنها نمی

. 144«اندلکه در همه جا پیش خود مجلس قرار دادهاسباب اغتشاش شده، نه تنها در تبریز مجلس است، ب

خواستند در قالب مجداالسالم کرمانی در کتاب تاریخ انحطاط مجلس در خصوص رعایایی که اکنون می

کردند، کردند، قضاوت میلهذا مداخله در تمام مطالب می»گوید: ها در امور مختلف ورود کنند، میانجمن

کردند، در عزل و نصب ها می، با وزراء مکاتبه در امور راجع به وزارتخانهزدنددر باب نرخ ارزاق حرف می

های نمودند، با حکام والیات رسما مخابره تلگرافی نموده، دستورالعملحکام و تغییر مامورین اهتمام می

فالن قسم های آنها داشتند که چرا فالن روز دادند. با وکال مکابره و منازعه، درباب نطقمطابق خودشان می

های غیررسمی و آزاد در حیطه ها بخصوص انجمن. انجمن145«نطق کرده و فالن مساله را اظهار نکرده است

های چشمگیری داشتند. از تاسیس مدارس مدرن برای کودکان و مردان مسائل مختلف اجتماعی نیز فعالیت

ر و سامان دادن به کفن و دفن. و زنان بزرگساالن بگیر تا رسیدگی به نظافت شهر و روشنایی محالت و س

های ترین کنش. یکی از مهم146کوبی اطفال نیز نقشی فعال داشتندآنها در حوزه بهداشت عمومی مثل آبله

شد روزنامه منتشر می 80در ایران  1907/1286ها در دوران مشروطه انتشار روزنامه بود. در سال انجمن
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. در 147عدد بود 563روش روزنامه در شهر کوچکی مثل انزلی ها بود. آمار فتای آنها در شهرستان 30که 

ما باید »کردند: نویسان پافشاری میهمین دوران نمایندگانی در مجلس مثل شیخ حسین بر مجازات روزنامه

طور که گذارد. اینحواس جمع داشته باشیم تا به مطلب رسیدگی کنیم. جراید حواس جمعی برای ما نمی

مت خواهد شد. اگر توفیق نشود مخالف مقصود است اگر توقیف شود و جلوگیری هم نویسند اسباب زحمی

 .148«نشود، زحمت خواهد شد

های صورت ارگانها معموال بهدر شهرها انجمن»ها چنین نوشت: آواتیس سلطانزاده نیز بعدها در مورد انجمن

ها به با در همه نقاط ایران، انجمنآمدند، اما در روستاها صحبت بر سر تصرف قدرت بود. تقریناظر در می

شدند اولین اقدامشان تعقیب و دستگیری عمال شاه، امتناع از پرداخت محض آنکه در روستاها تثبیت می

تمامی منابع ناظر به این دوره حاکی از «. مالیات، و تالش برای تصرف اراضی زمینداران بزرگ و غیره بود

ی خود به حکومت . در یک نمونه دهقانان همدان در اعتراضیه149اهمیت مسئله ارضی در مشروطه اول است

مالکان تمام امالک را به زور از دست »نوشتند که دو سوم اراضی مزروعی کال در تملک شش زمیندار است. 

اند که رعیت بیچاره به قیمت نازل فروخت یا از اصل اعراض سر ما رعیت گذاشتنهآنها گرفتند و اینقدر سربه

، در این میان خرده «شوندشوند تمام شش دانگ را متصرف میهر دهی که یک شعیر مالک می کرد. از

کردند تا حداقل خواستند از آنها بگیرند آنرا وقف میمالکان برای حفظ قطعه زمین خود که اربان جدید می

محصول گندم را  ای شکایت داشتند که مالکان. عده150حق استفاده دائمی از زمین را برای خود نگه دارند

توانستند بفروشند، به جای احتکار کردند و در آخر سال، گندمی را که در انبار ذخیره کرده بودند و نمی

. در مجلس به هنگام بحث در مورد الغای کامل تیول 151اندآنکه ارزانتر به دهقان بدهند، به رودخانه ریخته
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واهد گذاشت که رعایا مال مالکین را بخورند. مجلس ملی نخ»االسالم نماینده گیالن گفت: حسن حسام

ها بود . در این برهه حکومت که نگران فعالیت انجمن152«انجمن عباسی باعث تمام فتن گیالن شده است

 .153های آنها با خبر شوددر هر انجمن چند جاسوس داشت تا از تصمیمات و فعالیت

( 1285)آبان 1906رانان انزلی در نوامبر ایقهای بزرگ پس از مشروطه مربوط به قیکی از اولین اعتصاب

ها شود. آنها تقاضا داشتند در شیالت شمال که امتیاز انحصاری آن متعلق به لیانازف روس بود به کرایهمی

ای به مجلس نامهخانه انزلی بست نشستند و شکایتهزار نفر از آنان در تلگرافافزوده شود. حدود سه

ی را جهت سرکوب فرستاد و یک قایقران کشته شد ولی آنها تسلیم نشدند. آنها فرستادند. حکومت سپاهیان

ی بسیار یافت و اهالی میانجیگری رهبران محلی را هم نپذیرفتند. این اعتصاب در میان مردم شمال آوازه

ن دهقانا 1286/1907. در تیرماه 154رشت را بر آن داشت تا در حمایت از آنها کاالی روسی را تحریم کنند

های اضافی یزد در صحن تلگرافخانه تحصن کردند و خواهان اجرایی شدن قانون لغو تیولداری و لغو مالیات

هایشان برخی دست به خودکشی زدند. چارلز مارلینگ کاردار انگلستان بودند. در پی بی اعتنایی به درخواست

زیرا دهقانان با سماجت خواهان لغو برای حکومت ایران مشکل بود که کوتاه بیاید، » در این باره نوشت: 

 .155«شد. چه تقاضای غیرموجهی!مالیاتی بودند که هشتاد سال مرتبا پرداخت می

چیان تلگراف 1907/1285گرفتند. در رهبران مشروطه به رغم اعتراضات مختلف کارگری آنها را نادیده می

، 1286های تهران در بهار چاپخانه خود اعتصاب کردند. اعتصاب افتادهتبریز برای دریافت حقوق عقب

برای دریافت دستمزد در روزهای  1286/1907الضرب در مرداد امینروزه کارگران کارخانه برق اعتصاب سه

های تهران چند روز بعد از اعتصاب در کارخانه تعطیل، لباس کار و ... ، اعتصاب کارگران و کارمندان واگن
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ای از نمونه 1287-1288های تصاب در دیگر موسسات لیانازوف در سالبرق برای دستمزد روز تعطیل و اع

 .156هاستنارضایتی کارگران در این سال

ها تحت رهبری سوسیال دموکرات 1287/1908های تبریز در آبان خانهاعتصاب صد و پنجاه کارگر دباغ

شدن بود ولی در هیچ  نشان از سر برآوردن نیروی اجتماعی جدیدی داشت که خواهان به رسمیت شناخته

هایی شد. کارگران خواستهایش بازنمایی نمییک از مراکز قدرت یعنی دربار، کابینه و مجلس خواست

اقتصادی داشتند نظیر باالبردن دستمزد برای هر واحد محصول به مبلغ یک و نیم شاهی، اخراج کارگران با 

ان بیماری کارگر، کم کردن کارهای اضافی و موافقت نمایندگان کارگرها، پرداخت نیمی از اجرت در زم

کاری به دو برابر، پرداخت مزد برای روزهای اعتصاب، عدم اخراج کارگران اعتصابی و رساندن اجرت اضافه

عدم جایگزینی آنها بوسیله کارگران جدید. در این اعتصاب کارگران اتحاد باالیی از خود بروز دادند، صندوق 

میسیونی برای مذاکره با کارفرمایان انتخاب کردند. در نهایت کارگران به برخی از اعتصاب تشکیل دادند و ک

های خود رسیدند بدین نحو که مزد آنها باال برده شد و کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را خواسته

 .157اخراج نکند

ا با متشکل شدن و مبارزه بر فرودستان که دستشان از مراکز قدرت کوتاه بود به راه حلی بدیل رسیدند، آنه

کردند، از این دست بودند کارگران اتحادیه سراسری هایشان برخی از حقوق خود را محقق میسر خواسته

تاسیس کردند و در خرداد همان سال اعتصابی  1910/1289را در « اتفاق کارگران»صنعت چاپ که روزنامه 

ساعته برای همه کارگران چاپ،  9بند مطرح شد: کار  . مطالبات آنان در چهارده158موفق به راه انداختند

تعیین حداقل مزد، تعیین سنوات، مشخص شدن شرایط اخراج، اصالح رفتار مدیران با کارگران، تعیین 

کاری و اضافه حقوق بابت آن، یک روز تعطیلی در هفته، تعیین شرایط در صورت بیماری کارگر، شرایط شب
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. تایمز 159انه، پرداخت خسارت در صورت جراحت یا فوت به هنگام کارخاختصاص یک پزشک به هر چاپ

لندن از این اعتصاب به احترام یاد کرد و سطح باالی شعور سیاسی و اقتصادی چاپگران تهران را ستود هر 

 160های ایران توجه چندانی به آن نشان ندادند.چند که دموکرات

ورژوا در شورای ملی رغبتی به شنیدن این صدا نداشتند. ها و کارگران بلند بود اما وکالی بصدای دهقان

های آنها نه به تعیین روابط کارگر و کارفرما پرداختند و نه روابط ارباب و رعیت. بدین ترتیب خواسته

رسید که ما در ایران اصال کارگر نداریم فرودستان جامه قانون بر تن نکرد. این صدا در خانه ملت به گوش می

پس ». روزنامه حقیقت در جواب مجلسیان نوشت: 161مناسبات او را با کارفرما تنظیم کنیم که بخواهیم

. آنها همچنین بر آن بودند که دهقانان معنای 162«دهند؟ها در این مملکت کارها را انجام میفرشتگان و اجنه

شرعی مالک را  کنند و بهرهاند و از سر نادانی از اربابان خود اطاعت نمیمشروطه را درست نفهمیده

شناخت. در حدود . نه تنها جو داخلی بلکه جو جهانی نیز این قشر جدید را به رسمیت نمی163دهندنمی

ایی که از طرف گروهی از روشنفکران ایرانی ارسال شد، مخالفت کائوتسکی در پاسخ به نامه 1287های سال

ی ها باید تنها در مبارزهرد که سوسیالیستخود با فعالیت سوسیال دموکراسی در ایران را اعالم و اظهار ک

عمومی دموکراتیک شرکت جویند، زیرا پیشرفت اقتصاد ایران هنوز به جایی نرسیده است که پرولتاریای 

ای به پلخانوف های ایرانی را قانع نکرد و آنها در نامه. البته این پاسخ سوسیالیت164وجود آمده باشدمعاصر به

اند هرچند که هنوز بدل به کارگر صنعتی ان کارگر که از وسائل معاش خود جدا شدهبا اشاره به وجود هزار

 .165های سوسیالستی در ایران ضروری استاند، کوشیدند توضیح دهند به چه دلیل فعالیتنشده
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داری در ایران با هم مواجه شده بودند. یک گرایش چنانکه دیدیم خواهان دو گرایش متضاد نظام سرمایه

که مواد خام ارزان و نیروی کار منعطف داشتند. این  مایه به کشورهای حاشیه بود، یعنی کشورهاییکوچ سر

داری بود که تر سرمایهشد و گرایش دیگر روال کهنخواست عموما از سوی کشورهای اروپایی دنبال می

از تجاری بسیار ها از ترروسیه هنوز بدان متکی بود، یعنی صدور محصوالت به مناطق تحت سلطه. روس

ها و تمایل میلیون پوند رسید. قدرت بیشتر روس 1به  1914/1293مثبتی با ایران برخوردار بودند که در 

شان را بدست آورد شد با رشوه موافقتآنها به کارکردن با شاه و بورژوازی مرتجع که در بدترین حالت می

ای برقرار کند. این خواست مناسبات تازهبود و میمدار خواه تمام شد که قانونبه ضرر بورژوازی مشروطه

های ضروری صنعتی شدن نظیر استفاده از نیروی کار ارزان و مواد خام بود گرایش به دنبال ایجاد زیرساخت

کرد. روسیه و انگلستان به رغم تعارضات بسیارشان تمام تالششان را کردند تا و مجلس آنرا نمایندگی می

ید نتواند دست به کوچکترین اصالحات بزند. آنها تمام مسیرهای ممکن برای تعامل دولت و پارلمان جد

. روسیه حتی در مورد انتصاب حاکمان والیات شمالی و 166حکومت ایران با سایر کشورها را مسدود کردند

نماند. خواه از چشم انگلستان و روسیه دور کرد. فروپاشی ائتالف نیروهای مشروطهآذربایجان اظهار نظر می

های متفاوتی به دولت ایران آنها که دیگر دلیلی برای ترسیدن از نیروهای مشروطه نداشتند اولتیماتوم

کردند. این دو قدرت پس هایشان تهدید به مداخله نظامی میدادند و در صورت درنگ در اجرای خواستهمی

به سبب ابتکاری که  1911/1290از شکست در بازگرداندن محمدعلی میرزا، شاه سابق به سلطنت در 

تر در پیش گرفتند. باالخره ای تهاجمیرویه 167مورگان شوستر در تعیین جایزه برای سر شاه به کاربست

در برابر اولتیماتوم روسیه برای عزل شوستر آمریکایی ایستادگی کردند.  فشار مردم معترض مجلسیان تحت

و برای دریافت مالیات از ثروتمندان و نظارت بر گمرکات داری سامان شوستر با جدیت کامل به اوضاع خزانه

تشکیل داد که دشمنان بسیاری برای او دست و پا کرد. روسیه نارضایتی یکی  پلیس ویژه هزار و پانصد نفره
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کرد تبعه روسیه است را بهانه کرد و خواهان اخراج مورگان طی چهل و هشت از اشراف قاجار که ادعا می

نبال مخالفت مجلس و تسلیم کابینه به التیماتوم، بیست هزار نیروی روسی با توافق . به د168ساعت شد

. پیشتر به منازعات 169های ایالتی و والیتی را تعطیل کردانگلستان وارد شمال ایران شد و همه انجمن

بالکان و  المللی میان کشورهای قدرتمند قدیمی و تازه سر برآورده اشاره کردیم. انگلستان در منازعاتبین

. 170المصالحه با روسیه کند تا از اتحاد میان روسیه و آلمان جلوگیری کندمراکش حاضر شد ایران را وجه

ها تبریز را به توپ بستند که منجربه کشته شدن صدها تن از اهالی شد و پس از ورود به تبریز چهل روس

ها که پیشتر در محاصره تبریز چنان از توده خواهان را اعدام کردند. این بار هیچ یکو چهار نفر از مشروطه

خواهان جنگیده بودند از آنجا که از سران مشروطه و مجلس به شدت دلسرد شده دالورانه در کنار مشروطه

بودند و شاهد تغییر محسوسی در زندگی و مناسبات خود نبودند، دیگرحمایت خاصی از انقالب نکردند. 

السلطنه تمام دستاوردهای تبریز بودند به کمک علمای ضدمشروطه و شجاع ها که در پی انتقام از مردمروس

مشروطه را از بین بردند. در تهران در حالی که قوای روس تنها چند ساعت با شهر فاصله داشت شورای 

خان انقالبی سابق که نیابتی سلطنت به ریاست ناصرالملک مجلس دوم را منحل و پلیس به سرکردگی یپرم

 ندهان بزرگ نیروهای گیالن در فتح تهران بود، ساختمان بهارستان را تصرف کرد.از فرما

ادامه داشت و منویات روسیه را اجرا کرد، ضمن آنکه دست  1914/1293دولت استبدادی ناصرالملک تا 

غافل ها در استخراج نفت جنوب را کامال باز گذاشت. صاحبان سرمایه در این دوره نیز از منافع خود انگلیسی

بست با یکدیگر هماهنگی کامل نبودند آنها در اعتراض به قوانین کار که دست آنها را در استثمار گارگران می

قوانینی وضع شد که با خشم کارفرمایان رو به رو شد. صد نفر از آنها برای لغو  1913/1292داشتند. در 

با شروع جنگ  هیچوقت عملی نشد. . البته قانون171قانون موردنظر در کنسولگری انگلیس بست نشستند
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جهانی اول و کاهش فشار انگلستان و روسیه، ناصرالمک فرمان بازگشایی مجلس سوم را داد، تاجگذاری 

ها و جنوب توسط . در این سال شمال ایران کامال توسط روس172احمد شاه را انجام داد و از ایران فرار کرد

 ت حاکمان محلی خودمختار بود.شد؛ سایر مناطق در دسها اداره میانگلیسی

 بست رقابت و توسعه انحصار. جنگ جهانی اول: بن2-5

ها و بورژوازی حاکم جنگ جهانی اول که اروپا از دو دهه قبل به سوی آن در حرکت بود، برای دولت

 کشورهای مرکز در حکم گریزگاهی مطمئن بود تا به اتکای آن از حلقه مشکالت الینحل داخلی رها شوند.

های این کشور بر سر ایرلند در آستانه جنگ داخلی بود و قتل رهبر سوسیالیست 1914/1293انگلستان در 

های سوسالیستی داشت. تقریبا نشان از غیرقابل تحمل شدن رویه 1913/1292به دست جناح راست در 

ها بود، با راست تمام کشورهای اروپایی دست به کار سرکوب اعتراضات کارگری یا قومی بودند. اما حق

های گسترده اعتصاب با باال گرفتن جنگ فروکش کرد. همه احزاب چپ به جنگ رای مثبت دادند. با موج

شروع جنگ جهانی بخش خصوصی در همه کشورها شروع به تولید اقالم مورد نیاز جنگ کرد. در 

ر نفر داوطلب در شدند )ششصد هزاهای جان برکف به جنگ اعزام میدر حالیکه توده 1915/1294

های بخش خصوصی برای سود بیشتر سرگرم تولید مهمات نامرغوبی بودند که منجربه انگلستان( کارخانه

وسائل معاش  رسوایی و سقوط دولت شد. در طول جنگ تمام صنایع به دلیل کمبود داخلی و افزایش قیمت

از بازارکار، کار زنان و کودکان دوباره سود سرشاری بردند. با خروج کارگران فصلی سایر کشورها و مردان 

ومیر کودکان را پنجاه درصد افزایش داد. استفاده از رواج یافت. کمبود مواد غذایی در طول جنگ مرگ

های تجهیزات صنعتی بهتر و کارگران ناماهرتر هزینه تولید مهمات را پنجاه درصد کاهش داد و کارخانه

های د. تنها یک سال پس از شروع جنگ اکثر دستاوردهای اتحادیهسازی سود فراوانی به جیب زدنمهمات

داری ترین کارکرد ماشین در سرمایهدانیم اصلیکارگری و حقوق کارگران به بهانه شرایط جنگی لغو شد. می
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ها وجود مناسبات طبقاتی خاصی است. شرط استفاده حداکثری از ماشینسرکوب نیروی کار است اما پیش

به طبقه کارگر با استفاده از ماشین آالت و استخراج مازاد بیشتر از آنها )امری که استفاده  پیش از حمله

سازد( باید این طبقه در موضع ضعف قرار گرفته باشد و مقاومت دارانه از ماشین آنرا ممکن میسرمایه

مهم بود. این موضوع  چندانی در برابر رواج شیوه جدید تولید نکند. جنگ ابزاری موثر برای رسیدن به این

که هزینه جنگ در تمام کشورها نه از طریق افزایش مالیات بر صنایع بلکه با ایجاد تورم و چاپ پول جبران 

شد شاهد دیگری بر ضعیف شدن طبقات کارگر به واسطه جنگ است. هر چند برخی بر آنند که توسل به 

ای بیش از بینیمقابل بود و اینکه کسی پیش این روش به امید کوتاه بودن جنگ و دریافت غرامت از طرف

شش ماه در خصوص طول جنگ نداشت، اما ادامه این سیاست حتی پس از پایان جنگ حکایت از نیرومندتر 

ها به یک سوم کاهش یافته و قیمت 1917/1296شدن سرمایه نسبت به کار دارد. دستمزدهای واقعی در

ها ال شورش و نارضایتی در بین کارگران و سربازان در همه جبههسه الی چهار برابر شده بودند. در این س

شدند. شروع شد که به شدت سرکوب گشت. کارگران اعتصابی در همه کشورها مجرم جنگی محسوب می

گیری نارضایتی عمومی استفاده و رژیم تزاری سرنگون کردند. سرانجام جنگ انقالبیون در روسیه از اوج

وپا گیر المللی دستمام شد. به یمن جنگ نه تنها حقوق کارگران بلکه قوانین بینت 1918/1279جهانی در 

ها که کارکردشان را ازدست داده بودند به فراموشی سپرده شدند. از سال دوم ناظر به رقابت بین سرمایه

ین طرف به آلمان و اتریش زد که نقض آشکار قوانجنگ، انگلستان دست به کنترل صادرات کشورهای بی

المللی مشکل ای پا به عرصه گذاشت که با ایجاد انحصار در عرصه بینالمللی و تجارت آزاد بود ولی شیوهبین

 کرد.رقابت سرمایه در بیرون از مرزهای ملی را تا حد زیادی رفع 

های خارجی های جنگ ارتشایران چه در حین جنگ و چه پس از آن متحمل خسارات فراوانی شد در سال

سازی ها را به بیگاری و جادهکردند و دهقانیران بخش اعظم محصوالت کشاورزی و دامی را مصادره میدر ا

ها، شکل جنبش جنگل برای مقابله با اشغال شمال ایران به دست روس 1914/1293داشتند. در وا می
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ها وارد روس یعنی سال انقالب سوسیالیستی در روسیه لطمات فراوانی به 1917/1296گرفت. جنبش تا 

کرد و پس از خروج قوای روس از شمال ایران بدل به تنها نیروی موجود در منطقه شد و به سرعت همه 

هایی در شیراز، کرمان، اصفهان و ها و شورشقیام 1915/1294ایاالت شمالی را تسخیر کرد. در سال 

یته دفاع ملی متشکل از نمایندگان . در این سال کم173کرمانشاه علیه متفقین رخ داد که البته سرکوب شدند

خواهان تشکیل شد که با مهاجرت آنها از تهران به قم، مجلس سوم پس از ها و مشروطهمجلس، دموکرات

یک سال تعطیل شد. کمیته ملی ابتدا به قم سپس به اصفهان و کرمانشاه و در نهایت به قصرشیرین رفت 

این کمیته در کرمانشاه کابینه دولت ملی را تشکیل داد و در شد. زیرا هر بار با هجوم قوای روس مواجه می

. سرانجام با وقوع انقالب روسیه و 174مدت حکومت خود در نواحی غربی و مرکزی خدمات فراوانی انجام داد

خروج آنها از ایران، انگلستان خود دست به کار شد و به کمیته ملی حمله برد و آنها را از ایران بیرون راند. 

( رخ داد که دو میلیون ایرانی )یک چهارم 1298-1297) 1919-1918یجه جنگ جهانی اول قحطی در نت

 .175جمعیت دهقانی( جان باختند

ها در حمایت های تورمی کشورهای اروپایی بعد از جنگ نیز ادامه یافت با این تفاوت که دولتگفتیم سیاست

نه ضرورت بازپرداخت نیز کنار گذاشتند. این سیاست به بهاها و بازار داشتند را از صنایع، کنترلی که  بر قیمت

داخلی و  بسیار بد بود. این کشور با جنگ 1918/1297شد. اوضاع روسیه نیز در های خارجی توجیه میوام

 ( در روسیه قحطی آمد.1301-1300) 1922-1921های رو بود. در سالکمبود غذا روبه

داری پایان جنگ همچنان دو مانع  پیش روی گرایش نوین سرمایه به رغم خروج نیروهای روس از ایران و

های سوسیالیستی. انگلستان در ایران وجود داشت یکی ناتوانی قاجار در تامین امنیت و دیگری رشد گرایش

های شرطدانست اگر در چنین شرایط نیروهای خود را از ایران خارج کند دولت قاجار قادر نیست پیشمی
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خارجی را محقق کند و ایران مجددا به دست روسیه منتها اینبار از نوع  گذاریرمایهالزم جهت س

ناامید شده بود خود  176ثبات اوهای بیافتد. بنابراین انگلستان که از احمدشاه و کابینهاش میبولشویکی

 شد.های مزاحم دست به کار سرکوب نیروها و جنبش

برای دستیابی آنها به شمال ایران بود. در این برهه یعنی سال ها جنبش جنگل سدی در برابر انگلیسی

روسیه بولشویکی نیز به شدت ضعیف و درگیر مسایل داخلی خود بود و توان حمایت از  1918/1297

پوش به ها را نداشت. سرانجام بیست هزار نیرو به فرماندهی یک ژنرال انگلیسی با هواپیما و زرهجنگلی

که پس از  177ر نفر بودند حمله کردند و پس از دو ماه جنگ یک قرارداد صلح امضا شدها که دو هزاجنگلی

. انگلستان در 178ها تار و مار شدند و از شهرها به جنگل پناه بردندمدتی توسط انگلیس شکسته شد، جنگلی

به جمع  قید و شرط خود در ایران و الحاق ایراننفود بی 1919/1298گام بعد سعی کرد از طریق قرارداد 

های انگلستان را تکمیل کند. هرچند این قرارداد به دلیل نبود مجلس چهارم هرگز وجاهت قانونی مستعمره

و دولت شوروی که همه امتیازات تزاری در ایران را لغو کرده بود آن را محکوم کرد، اما به سرعت  179نیافت

توسط انگلستان به اجرا در آمد و بدین ترتیب تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران تحت کنترل و 

ودند و حتی برخی از نظارت انگلستان قرار گرفت. همزمان ایرانیان در حال آشنایی با مرام بلشویکی ب

اعتصاب چهارده روزه کارگران با تحقق  1918/1297ها حمایت کردند. در سال مجتهدین کربال از بلشویک

کاری، خدمات پزشکی و توقف اخراج مطالباتی چون کاهش ساعت کاری به هشت ساعت، پرداخت اضافه

سایر کارگران شد. در سال بعد اتحادیه ها به جلوداری محمد دهگان باعث تشویق رویه کارگران چاپخانهبی

بافان با سازماندهی دهگان شروع به کار کرد. تبریز های بزازی و نیز اتحادیه پارچهنانواها و شاگردان دکان

 3ها عضویت داشتند. رشت پانزده هزار کارگر داشت که سی هزار کارگر داشت که سه هزار نفر در اتحادیه
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 ا بودند و انزلی نه هزار عضو اتحادیه داشت که البته سی درصد آنها روس بودند.ههزار نفرشان عضو اتحادیه

جمهوری سوسیالیستی گیالن  1920در . 180از سی هزار کارگر تهرانی نیز هشت هزار نفر عضو اتحادیه بودند

 شد.آماده حمله به تهران می

ی معلول شود که خودکامگشکار میبا نگاهی به تحوالت ایران در حول و حوش انقالب مشروطه این نکته آ

رای تصاحب های استبدادی بنیروها و روابط حاکم بر جامعه است نه علت مقوم آنها. امکان بکارگیری روش

استثمار  شکلی از تولید و ،آید. این مناسباتمازاد، تکنیکی است که از دل مناسبات طبقاتی بیرون می

بخشند تمرار میهای خشن یا مالیمی که آنرا اسشیوه تولید و روش کنند. استقرار یکمتناظر با آنرا ممکن می

اتفاقات قبل  کنند بستگی به نیروها و توان طبقات در هر جامعه دارد. برای درک این موضوعو بازتولید می

 کننده است توان یک گروهگذارد. آنچه در نهایت تعیینمثال در اختیار ما میای بیو بعد از مشروطه نمونه

ه دیگر کهای آنان است، به نحوی یا طبقه برای ایجاد اتحاد و کسب حمایت سایر طبقات و ترجمه خواست

ی آن طبقات اجتماعی تحقق منافع خود را در گروی تفوق و پیروزی یک طبقه خاص ببینند و در راستا

ها و نه علت آنتالش کنند. به هر روی استبداد شکل پدیداری نیروهای موجود در یک جامعه خاص است 

ابط موجود آورد به سبب پایداری مناسبات و روهای طوالنی در یک جامعه یا منطقه دوام میاگر برای مدت

ای دو سویه میان شرط و در آن اجتماع است. هرچند نباید از این موضوع نیز غافل ماند که همواره رابطه

هایی نظیر استبداد هستند با تعینی که به پدیدهها که در اینجا مناسبات طبقاتی مشروط وجود دارد و شرط

رد، البته فقط شوند، از اینرو همراه امکان تغییر و رهایی نیز وجود دادهند خود نیز دگرگون میو غیره می

 یک امکان.
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 م( 1941 -1925رضا شاه )داری صنعتی، بخش سوم: توسعه سرمایه

سنت، لغو  خاطر ایجاد آرامش و امنیت، محدودکردن نقش برخی از تحلیلگران تاریخ ایران، رضاخان را به

نایع صالقاب اشرافی، تاسیس مدارس مدرن، گسترش مسیرهای ارتباطی، توجه به هویت ایرانی و ایجاد 

ارتش،  ستایند و همزمان او را به سبب نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه، توجه فراوان بهجدید می

ان و کشتار مخالفان و روشنفکران و دامن زدن به شکاف میان فرودست گردآوری ثروت شخصی، سرکوب و

شدند. در این کنند. گویی که دستاوردهای نخست بدون اعمال دسته دوم ممکن میفرادستان، سرزنش می

خان ربطی کوشیم بین کارهای خیرخواهانه و شریرانه رضابخش با نگاهی به این برهه از تاریخ ایران می

 م.منطقی بیابی

 ش( 1310-1300م/ 1920. پایان قاجار و سرکوب نیروهای اجتماعی )دهه 3-1

د بین آنها خان وارد بندر انزلی شدند و دو روز بعنیروهای بلشویکی با اطالع کوچک 1920/1299هجده مه 

اب خان قراردادی امضا شد. در همین سال حزب کمونیست ایران با حضور دو جناح کمونیسم نو کوچک

در انزلی به  های حزب در اولین کنگرهو برنامهن زاده( و جناح ملی/ انقالبی )حیدرخان(، تشکیل شد )سلطا

، نابودی سلسله 1919ها از ایران، لغو موافقتنامه ها بیرون راندن انگلیستصویب رسید، از جمله این برنامه

ه تهران بهای مختلف در حمله حبخاطر عدم تفاهم بین جناقاجار و برقراری جمهوری ملی در ایران بود. 

خان را نماینده اهللوران و مالکان ناسیونالیست، احسانخان را نماینده منافع پیشهایوانف، کوچک تعلل شد.

 داند.بورژوا و خالوقربان را رهبر گروه کارگران مزدبگیر کشاورزی میروشنفکران خرده

ران حرکت کرد و وارد تهران شد. انگلستان در واکنش فوج قزاق از قزوین به سمت ته 1921/1299در فوریه 

ها و ناامیدی به استقبال ایرانیان از روسیه بولشویکی و احتمال قریب الوقوع فتح تهران به دست سوسیالیست

. بیست و 181از قاجار در سر و سامان دادن به امور برای تضمین منافع خود در ایران دست به این کودتا زد

                                                           
 .4۳: 1۳56 ایوانف،؛ 117: 1۳94 خاکسار،. 181



 

53 

ها بسیار که در آن روس 182پیمان دوستی بین دولت کودتا و روسیه بولشویکی امضا شد 1921شش فوریه 

کند اما از اینکه او را در شوروی سخاوتمندانه عمل کردند. آواتیس همراهی انگلستان با رضاخان را درک می

ن و . آنچه روشن است این است که از یک سو هر دو حکومت ایرا183نامیدند متعجب است« قهرمان ملی»

خواستند که به رسمیت شناخته شوند و از سوی دیگر هم شوروی و هم انگلستان خواهان ثبات شوروی می

لیاقت خواهان و حاکمان بیدر نخستین اعالمیه دولت کودتا با حمله به مشروطه در ایران بودند. سیدضیا

د. او برای اعطای وجاهتی تازه به قاجار آنها را مسبب ویرانی ایران دانست و خبر از دولت و عصری جدید دا

های خود عمل نکرد . در نهایت کابینه کودتا به هیچ یک از وعده184را ملغا اعالم کرد 1919انگلستان قرارداد 

. روزنامه اتحاد اسالم 185بود 1919های آن بی کم و کاست مطابق با منویات انگلستان در قرارداد و سیاست

 .186«ملغی کردن قرارداد انگلیس و ایران کمر به اجرای آن بسته است!دولت ایران درست از روز »نوشت: 

تغییر سیاست شوروی در قبال تهران و تصمیم به همکاری با دولت کودتا به منظور پیشبرد اهداف دولت 

های میان نیروهای متنوع درگیر در خواه، همچنین اختالفهای آزادیشوروی، بجای حمایت از جنبش

در ایران  های طبقاتی گوناگونی داشتند، منجر به شکست مهمترین نیروهای مترقییگاهجنبش جنگل که پا

( رشت توسط رضاخان فتح شد و جنبش 1300)بیست و دو مهر  1921. سرانجام در چهارده اکتبر 187شد

 جنگل برای همیشه خاموش شد.

شصت تن از اشراف و نمایندگان ها نظیر دستگیری رویسه ماه بعد از کودتا، سیدضیا به دلیل برخی زیاده

ها، برای ایجاد اجماع در بورژوازی ایران نامناسب تشخیص داده مجلس و نیز وابستگی آشکارش به انگلیسی
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. رضاخان 188شد و به رغم هماهنگی و همکاری کامل با انگلستان و درست به همین دلیل کنار گذاشته شد

لشکر بود تمامی ایالت و طوایف شورشی  5د که شامل هزار نفره خو 40به کمک ارتش  1303تا  1300از 

ها نسبت به سرکوب و تخته تفاوتی تمام جناح. بی189شاهسون، کرد، ترکمن، لر، بلوچ و عرب را سرکوب کرد

قاپو کردن ایالت هزینه اجتماعی این کار برای رضاخان را بسیار تقلیل داد. گویا تمام مراکز قدرت و نیز 

میلیون  2.7نشین ایران توافق داشتند، در نتیجه از جمعیت سازی جمعیت کوچتمدننیروهای چپ بر سر م

رغم میلیون نفر باقی مانده بود آن هم به 1تنها  1932/1311در سال  1900/1279نفره شبانکاره در سال 

ی هادرصدی جمعیت در این بازه زمانی. بدین ترتیب انگلستان وظیفه و هزینه ایجاد زیرساخت 50رشد 

داری در ایران را به رضاخان منتقل کرد. ماشین سرکوب رضاخان نخست فنی و اجتماعی توسعه سرمایه

مخالفان سنتی را هدف قرار داد هم به این دلیل که آنها دارای نیروی نظامی و اسلحه بودند و هم اینکه 

شود که توان ستدالل میآورد. انیروهای اجتماعی سرکوب مخالفان غیرمسلح در مراکز شهری را تاب نمی

های اخذ شده را در نیمه راه از ماموران دولتی پس بگیرند داد مالیاتنظامی گسترده ایالت به آنها اجازه می

داری غیرقابل تحمل های تجاری را چپاول کنند )امری که برای سرمایهبدانند کاروانو هر وقت که صالح 

های در قالب نظام اقتصادی پیشین خود با تامین امنیت کاروان بود( اما موضوع دیگری در کار بود. ایالت

کردند و کسانی که از پرداخت آن سر باز الزحمه دریافت میتجاری در مناطق تحت سلطه خود از آنها حق

پرداختند. این روش برای دولتی که درحال ایجاد التجاره شان میزدند تاوانش را با از دست دادن مالمی

شد دانست ناخوشایند بود. از سوی دیگر از خود ایالت نمیو خود را تنها مرجع اخذ مالیات می تمرکز بود

رضاشاه در مبارزه علیه سران ایالت بخصوص عشایر شود . همچنین گفته می190به راحتی مالیات گرفت

کرد اما اگر به جنوب و مرکز بطور ملموسی امکان نفوذ و اقتدار انگلستان در امور داخلی ایران را محدود 
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ها یعنی پس از جنگ جهانی اول نگاهی بیانداریم، عدم تمایل و ناتوانی این وضعیت انگلستان در این سال

انگلستان به  1923/1302در سال آید. کشور برای حضور مستقیم در سایر کشورها کامال به چشم می

. در همین 191دولت ایران بخشید درصدی از نفت را به 10الی  5سرکوب شیخ خزعل رضایت داد و سهمی 

سال رضاخان از وزارت جنگ به نخست وزیری رسید و احمد شاه برای مدت نامعلومی از ایران رفت. در سال 

های لرستان ارتباط داشت شیخ خزعل علیه رضاخان دست به شورش زد، او که با احمد شاه و خانبعد 

لستان شیخ خزعل تسلیم رضاخان شد و زیر چتر حمایت رضاخان را غاصب نامید. در نهایت با میانجیگری انگ

 .192انگلستان جان سالم به در برد

تحت  1911توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و مجلس دوم در  1908پس از آنکه مجلس اول در 

مجددا در پی تهدید ارتش روسیه  1915فشار اولتیماتوم روسیه تزاری منحل شد و مجلس سوم نیز در 

 شیشاتوسط احمدشاه قاجار گ 1300/1921 رماهیدر اول ت یمل یدوره چهارم مجلس شوارتزاری بسته شد. 

به  شتریرا به دست آورند؛ ب تی( توانستند در مجلس چهارم اکثریونکاران )وارثان فرقه اعتدالحافظهم .افتی

 هیرا گذرانده بودند که در آن به کل یپرآشوب مجلس سوم قانون انتخابات یدر روزها هادموکراتآنکه  لیدل

. رهبران ندطلب را برخود نهاداصالح مجلس نام نیکاران در ا. محافظهشدیداده م یافراد بالغ ذکور حق رأ

مدرس، شاهزاده  دحسنیهمچون س یبودند، اشخاص نداریبزرگ، تجار توانگر و اشراف زم ونیآن روحان

تو »خود نوشت:  20/8/1921روزنامه جارچی ملت در شماره  .اتیب خانیقل یفرمانفرما، احمد قوام و مرتض

مقامان ای ملت ایران دو امید داشتی: مشروطه و رهبران آن، و مطبوعات آزاد. ولی با گذشت زمان همان عالی

بستند ها و طرفداران قلدری که مخالفان عقاید خود را به دهنه توپ میحکمفرمایان دیروزی، حاکمان، پلیس

، دوباره زمام امور را بدست "پاشو به پای اربابت بیفت "کشیدند: رانی که چماق به دست فریاد میگو شکنجه

کنند. اگر قضات اینانند متهم گذار شده و قانون تصویب میاند. آنان امروز وکالی مجلسند. آنان قانونگرفته
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با سردار سپه داشتند. آنان با  یخوب یکار، حداقل در ابتدا، همکارمحافظه ندگانینما. 193«که خواهد بود؟

اجازه  دادنو  یریعشا یهاسرکوب شورش یبرا یبودجه نظام شیرضاخان در وزارت جنگ، افزا یابقا

اعزام  نهیجنگ موافقت کردند و هز ریبه وز میرمستقیغ اتیو مال یاز امالک دولت یحکومت دیعوا یآورجمع

در  یهمکار نیکردند. اما ا بیفرانسه را تصو ینظام یهایدر آکادم لیتحص یساالنه شصت افسر قشون برا

حزب تجدد  انپنجم جانب جوان سمجلس چهارم کمرنگ شد و رضاخان در انتخابات مجل یروزها نیواپس

 .194را گرفت

دیم، های کابینه قوام بعد از ثبت رسمی اراضی مالکان جدید و قترین دغدغهمهم 1921/1300در سال 

ی و جدا شدن نرخ بیکاری پنجاه درصد بود! تقارن رواج مالکیت خصوص 1920بود. در دهه کاری مبارزه با بی

شگاه محصوالت تعداد زیادی از ایرانیان از وسائل معاش و تولیدِ خود شایان توجه است. در همین سال نمای

کایت از و حهای ریسندگی خارجی در تهران برگزار شد که خریدهای فراوانی در پی داشت ایرانی و ماشین

 بودند. های خصوصی در این دوره دارد که مترصد فرصتی مناسب برای مواجهه با نیروی کاروجود سرمایه

شدند به آگاهی طبقاتی رسیده بودند، های بسیاری که متحمل میدر سوی دیگر کارگران به سبب اجحاف

در تهران شورای  1921/1300ال کردند. در سدادند و برای احقاق آن تالش میمنافع خود را تشخیص می

ساخت. شمار های کارگری بوجود آمد که بیش از بیست اتحادیه کارگری را متشکل میمرکزی اتحادیه

های حقیقت، کار و اقتصاد ایران را منتشر رسید و روزنامهاعضای این شورا به بیش از بیست هزار نفر می

جدد حزب دموکرات آذربایجان، ماژور الهوتی یکی از همزمان با فعالیت م 1922/1301. در سال 195کردمی

فعالین انقالب مشروطه در تبریز دست به قیام زد. او خواستار عزل رضاخان و اصالحات دموکراتیک در ایران 

های دهقانی بر علیه ها و با تجهیزات کامل جنگی سرکوب شد. در گیالن نیز جنبشبود که بوسیله قزاق
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اه شکل گرفت. کربالیی ابراهیم در رشت و سیدجالل )جنگلی سابق( از جمله رهبران مالکین و نمایندگان ش

ها بودند. اعتصاب معلمان در این سال در اعتراض به شش ماه حقوق عقب افتاده از اعتصابات این جنبش

. 196ستندبسیار مهم است، این اعتصاب سه هفته به طول انجامید و در روزهای پایانی دانش آموزان نیز آن پیو

در همین ایام دولت قوام سقوط کرد. دهگان و سلطانزاده برآنند که اعتصاب ادارات دولتی و شورای مرکزی 

ی سوسیالیست مجلس ها در تغییر دولت نقش قابل توجهی داشت. سلیمان میرزا اسکندری نمایندهاتحادیه

اختن سد درخواست اعتبار کرده بود، به درخواست مصدق که آن زمان وزیر مالیه کابینه قوام بود و برای س

بندید که پول به معارف خواهید سد ببندید. شما سد در مقابل ترقی مملکت میمی»چنین اعتراض کرد: 

خواهید دهید ... باید اول حقوق معلمین بدبخت داده شود. برای امالک اربابی مینمی ]آموزش و پرورش[

( 1301)مرداد  1922اعتصاب معلمان مجددا در آگوست « .سد ببندید ... آقای ارباب خودش پول بدهد

. در همین سال 197تکرار شد و مجلس نهایتا تصویب کرد تا از عایدات گمرک پول مدارس پرداخت شود

خانه و پست دست به اعتصاب زد و روزنامه های مولیتور مدیر بلژیکی تلگرافاتحادیه کارکنان با افشای دزدی

 1922/1301اعتصاب معلمان گره زد. از دیگر اعتصابات ادارات دولتی در سال  حقیقت این مسئله را به

توان به اعتصاب کارگران صنعت نفت علیه شرکت نفت ایران و انگلیس اشاره کرد. در این اعتصاب از می

صاب توان یاد کرد. اعتاتحادیه عمومی کارگران مرکز نه به عنوان تدارک بیننده بلکه به عنوان پشتیبان می

که با حمایت کارگران هندی همراه بود در نهایت با دخالت سربازان انگلیسی سرکوب شد و رهبران اعتصاب 

دستگیر شدند. نزدیک دو هزار نفر کارگر هندی اخراج و به هند برگردانده شدند، اما در نهایت به دستمزد 

 .198کارگران هفتاد و پنج درصد افزوده شد
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های وان سرکوب تمام عیار اعتراضات کارگری را نداشت مگر آنهایی که به اقدامرضاخان در این دوره هنوز ت

های نظامی چندان ممکن نبود اما در جبهه مقابل بورژوازی ساکت ننشست، زنند. سرکوبمسلحانه دست می

نقش  هایی برای رقابت با آنها بود. مدرسها ایجاد انجمناز جمله اقدامات آن علیه شورای مرکزی اتحادیه

های میدان و جمعی های موازی داشت. با حمایت او در پنج محله تهران بارفروشفعالی در تشکیل انجمن

چهارده روزنامه از جمله حقیقت به دستور  1922/1301. در خرداد 199از کسبه تشکیالتی بوجود آوردند

پانصد کارگر چاپخانه شده  قوام توقیف شد. اتحادیه کارگران چاپخانه اعالم کرد این اتفاق موجب بیکاری

است و با اعالم اعتصاب مخالفت خود را با توقیف مطبوعات نشان داد. این اقدام همراه بود با ممانعت از 

ها رهبران های موافق دولت، به همین دلیل بر اساس شکایت مدیران مسئول این روزنامهانتشار روزنامه

ها را شبانه گردآورند و به زور به سرکار بازگردانند. ان چاپخانهاتحادیه بازداشت شدند. قوام دستور داد کارگر

در پاسخ به این اقدام، دهگان به عنوان سردبیر حقیقت و رهبر اتحادیه تشکیل جلسه داد و اعتصاب عمومی 

 .200ها نیز رفع توقیف شدندرا تصویب کرد. در نهایت با وساطت رئیس مجلس، رهبران اعتصاب آزاد و روزنامه

طلبان حمایت کرد، چه آنهایی که کاران و اصالحبه بعد به طور مشهودی از تمام محافظه 1300خان از رضا

در مجلس بودند، چه اشرافی که در ابتدای کودتا به دست سیدضیا به زندان افتاده بودند و چه روحانیونی 

ای در نامه 1922/1301ر در ها به عراق گریخته بودند. دویست و پنجاه تاجها و انگلیسیکه از دست روس

. او به کمک ارتش در انتخابات تقلب کرد و اکثر طرفداران خود را به 201سرگشاده از رضاخان تقدیر کردند

. این مجلس گرفتن شناسنامه برای همه 202مجلس فرستاد. حزب تجدد مجلس پنجم را در دست گرفت

آهن، تغییر تاریخ هجری قمری به هجری های ساخت راهاتباع ایرانی، مالیات بر قند و شکر برای تامین هزینه

شمسی، نظام هماهنگ اوزان و مقادیر و الیحه نظام وظیفه عمومی را تصویب کرد. با تصویب این الیحه 
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بدهد و از اقتدار پدرساالرانه سران قبایل و زمینداران بزرگ بکاهد و  رضاخان توانست به ارتش خصلتی ملی

دسترسی پیدا کند، اما مردم به زودی متوجه شدند آنها نه تنها باید  مهمتر از همه به تمام جمعیت ایران

لطنت فرزندان خود را به خدمت نظام بفرستند، بلکه باید مخارج این ارتش را نیز تامین کنند. الیحه الغای س

کار بخصوص روحانیون مواجه شد. مدرس تظاهرات بزرگی و ایجاد جمهوریت با مخالفت نمایندگان محافظه

نشینی کرد و از مجلس خواست که در تهران به راه انداخت و رضاخان که خطر آشوب عمومی را دید عقب

س مدرسه فنی صناعت رضاخان همچنین حسب نیازهای تازه سربرآورده تاسی 203به الیحه رای منفی بدهد!

 ها را کلید زد.برای تربیت تکنیسین

تثبیت حقوق بورژوازی در قالب قانون شروع شد. بدین ترتیب مالکیت خصوصی بر  1923/1302از سال 

های های دولتی و خصوصی بوجود آمد. در این میان زمینزمین و منابع آب تحکیم شد و امکان فروش زمین

های قند حمایت کرد در همین سال دولت از تاسیس کارخانهمالکان قرار گرفت. بسیاری در اختیار تجار و 

های خاصه چغندر مورد نیاز آنها گذاران گفت در صورت تاسیس این کارخانجات دولت در زمینو به سرمایه

ا ها و نشریات فراوان با موضوع و مباحث اقتصادی رانتشار کتاب 1923/1302سال را کشت خواهد کرد. در 

کار حزب دموکرات های محافظهشدند. حزب تجدد که از ترکه 1930های دهه داریم که سرلوحه سیاست

بود و دیگر به مردم و رای عمومی اعتماد نداشت و پیشرفت را در سایه یک حکومت مدرن قدرتمند میسر 

های حزب برنامه. اکثر 204کرددانست به رهبری تیمورتاش عقایدی در خصوص صنعتی شدن را تبلیغ میمی

هایی بودند که در پی استقرار تجدد در دوران رضاشاه اجرا شد. )شاخه دیگر حزب دموکرات، سوسیالیست

کردند. در سال های کارگری قدرتمند در کشور تالش میبودند. آنها برای تشکیل اتحادیه« جامعه برابر»

های متعددی را داشتند و اعتصابآنها در چند شهر مهم دفتر و هشت هزار عضو رسمی  1925/1304

 کردند(.ریزی میبرنامه
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کاران و بازاریان کرد، سلطنت رضاخان با اعتالف جدیدی که با محافظه 1925/1304در دوازده دسامبر سال 

را به خاندان پهلوی انتقال داد. او در این برهه قیمت نان را پایین آورد، فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد 

و از دستگاه های دولتی خواست از هر عمل و اقدامی  205نان خواست تا عفت عمومی را رعایت کنندو از ز

. روحانیون توانستند حق نظارت 206که منافی با دین باشد، نظیر نشر کتب و جزوات ضالل خودداری کنند

ا به دست آورند. بر مصوبات مجلس از منظر دین و شریعت که در دوره قاجار از دست داده بودند را نیز مجدد

گاهی چون روحانیون نیاز داشت. در رضاشاه در حالی که دست به کار سرکوب نیروهای مترقی بود به تکیه

 .207آالت به مدت پنج سال صادر گردیدها و ماشینهمین سال معافیت گمرکی برای واردکنندگان دستگاه

 . ملتجای جدید بورژوازی، گسترش سرکوب و توسعه اقتصادی3-2

ها ها شرکتروابط ایران با شوروی تقویت شد. در این سال 1925/1304تا  1924/1303های بین سال در

و نمایندگانی از شوروی برای تسهیل امور بازرگانی در ایران حضور یافتند، بانک روس و ایران هم در همین 

شدند و به شوروی صادر می ها تاسیس شد. برنج، پنبه، کتیرا و خشکبار محصوالتی بودند که از ایرانسال

های فراوانی را انجام دادند. برقراری رابطه اقتصادی گذاریهای روس نیز در حوزه کشت پنبه سرمایهشرکت

ایران »گفت:  1305با شوروی منجر به افزایش صادرات و بهبود وضعیت برخی از تجار شد. رضاشاه در سال 

. در چنین 208«اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است هایدر احیای خود به میزان زیادی مدیون کمک

شرایط شوروی مزاحمتی برای رضاشاه که دست به کار ایجاد یک تمرکز تمام عیار بود بوجود نیاورد. رضاخان 

ای به عنوان رئیس الوزراء خطاب به مردم پس از بازگشت از قم و توافق با روحانیون اعالمیه 1924/1303در 

فکر جمهوری را از سر بدر کنند و تمام هم و کوشش » آن از عموم خواسته شده بود: منتشر کرد که در 

های مقدس خود را صرف تحکیم حکومت از طریق اصالحات نمایند و از مخالفت دست بردارند و از هدف
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او همچنین اعالم کرد که دولت وی همیشه « تحکیم ایمان، استقالل، حکومت و دولت ملی پشتیبانی کنند.

 .209وشش کرده است تا دین اسالم شکوفان باشد و روحانیت حفظ گرددک

در فاصله بین دو جنگ جهانی با مهم شدن نقش زنان در نیروی کار صنعتی در اکثر کشورها به آنها حق 

از سال کردند. رای داده شد، حقی که زنان ایرانی خیلی پیشتر و در دوران مشروطه آنرا مطالبه می

در « بیداری زنان»در رشت و « سعادت نسوان»زنان در ایران افزایش یافت، جمعیت  فعالیت 1922/1301

ایی از زنان روشنفکر رشت به به وسیله عده 1301در سال « سعادت نسوان»تهران شکل گرفتند. جمعیت 

یی اخواه رشت را به سازمان خود جلب کرد. این جمعیت مدرسهی قابل توجه از زنان ترقیوجود آمد و عده

ای به همین نام تاسیس کرد. در این مجله مقاالت اجتماعی و ادبی و و مجله« پیک سعادت نسوان»به نام 

شد. این مجله خدمت بزرگی به افزایش آگاهی و روشن بخصوص مقاالتی به پشتیبانی از حقوق زنان درج می

« پیک نسوان زنان»بودند، جمعیت شدن افکار زنان ایران کرد، زیرا خوانندگان آن منحصر به رشت و گیالن ن

کرد. دستی و غیره رابطه وسیعی با زنان طبقات مختلف برقرار میاز طریق ایجاد کالس اکابر، کالس صنایع

المللی زنان پذیرفت و مراسمی برای مارس را به عنوان روز بین 8این جمعیت برای اولین بار در ایران روز 

در تهران شروع به فعالیت کرد. این جمعیت « بیداری زنان»ی به نام جمعیت 1305آن برگزار کرد. در سال 

دارای قرائتخانه و چند کالس اکابر برای رفع بیسوادی بود. این جمعیت دست به اجرای تئاتر میزد. 

هایی که توسط ی زیادی از زنان جوان به آنها شد، یکی از نمایشنامههای آنان موجب گرایش عدهنمایش

 8نفر تماشاگر داشت. این نمایش در  600به معرض نمایش گذاشته شد حدود « قربانی»ا نام این جمعیت ب

. این جمعیت 210المللی این روز را متذکر شدندمارس اجرا شد و در آنجا سخنرانان تاریخچه و اهمیت بین

د و تعطیل به بعد توسط اوباشی که از حمایت پلیس برخوردار بودند مورد حمله قرار گرفتن 1306ها از 
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. در 211از آن جمله بودانجمن زنان وطن پرست نیز ها همکاری داشتند. شدند چرا که با سوسیالیست

 1905/1284های آنان در قیاس با زنان همچنان از حق رای برخوردار نبودند و فعالیت 1925/1304

ترینش کشف حجاب مهمرضاشاه اما دست به اصالحاتی در حوزه زنان زد که . 212سرزندگی کمتری داشت

ها و ، گسترش آموزش بین آنها و رفع تبعیض برای حضور در اماکن عمومی مثل کافه1936/1315در 

های محدودی توانستند در زندگی اجتماعی مشارکت بیشتری کنند سینماها بود، بدین ترتیب زنان در حوزه

 .213که البته ربط وثیقی با شرایط طبقاتی آنها داشت

شد و امکان بسیج را از پنج لشکر به هجده لشکر که صد و بیست و هفت هزار نفر را شامل می رضاشاه ارتش

تا چهارصد هزار نفر را داشتند، افزایش داد و این در قیاس با جمعیت فعال مردان که پنج میلیون نفر بود، 

یج فارس و . ارتش صد تانک، چند کشتی جنگی و ناوشکن در خل214نیروی سرکوبگر عظیمی فراهم کرد

وسه درصد از کل بودجه کشور را به خود طبق آمارهای رسمی ارتش سیچند هواپیمای جنگی هم داشت. 

، البته بجز درآمد حاصل از سهم نفت ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس که در بودجه 215داداختصاص می

ن کشور بود و تاثیر آنرا حتی های چنین ارتشی ورای تواشد. تامین هزینهشد و صرف ارتش میلحاظ نمی

بگیر دید. برهم و رشوه 216دیوانساالری نوپا با نود هزار کارمند در قالب ده وزارتخانه عموما فقیرتوان در می

های هنگفت برای زدن تقسیمات کشوری. تغییر نظام آموزشی. مجلس وابسته به دولت و صرف هزینه

سرانجام با تصویب . 217یندگی از بورژوازی در ایران داشتارتباطات حکایت از رویکرد جدید دولت به نما

، 1308تکمیل شد( و قانون مدنی در سال  1318)که در سال  1306قانون ثبت اسناد و امالک در سال 
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. به موجب قانون ثبت 218سیستم مالکیت خصوصی و تصرف اراضی و امالک در ایران پشتوانه قانونی یافت

دارها به دنبال در تصرف داشت مالک محسوب شد، از اینرو تمام تیوال اسناد هر کس بیست سال ملکی را

ها و زورمندان قدیمی فرصت دارها، متولیان موقوفهسند مالکیت رفتند. اداره کل ثبت اسناد و امالک به تیول

ل به بازان بدها و سفتهداد تا تسلط خود بر امالک را قانونی و موروثی کنند. در این میان حتی بروکرات

و تعداد مالکان که زاده اشراف فئودال نبوده  219مالک شدند و سواستفاده فراوانی از امالک مشاع شد-بورژوا

. بدین ترتیب کشاورزی هر چه بیشتر تابع قوانین اقتصاد 220بلکه وابسته به بورژوازی بودند افزایش یافت

داران جود آمد، بخش اعظم دهقانان را اجارههای طبقاتی به وبندیشد و در میان دهقانان قشردارانه سرمایه

پرولتاریای روستایی که به دادند و بتدریج بر تعداد پرولتاریا و نیمهچیز تشکیل میزمین و دهقانان بیبی

. دوهزار و پانصد مالک و دولت و اماکن مذهبی نود و چهار 221شدند افزوده شدوسیله مالکان استثمار می

. بورژوازی ملی ایران 222دادندکشت را در دست داشتند و آنرا به دهقانان اجاره میهای قابل درصد از زمین

ه دموکراتیک دلخوش کرد و برعهد-توان به این طبقه برای ادای وظایف به اصطالح ملینیز نشان داد نمی

ری و داترتیب طبقاتی که شدیداً با زمینای بیش نیست. بدینگرفتن این وظایف توسط این طبقه افسانه

ای در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مالکیت اراضی کشاورزی پیوند داشتند هیچگونه نقش مترقی

بودند که پس از سرخورده شدن از انقالب مشروطه کاری طلبان محافظه. آنها اصالح223ایران بازی نکردند

اینان فقط و فقط هادیان »یسد: نوهای خود را در رضاشاه یافتند. آواتیس سلطانزاده درباره آنان میآرمان

توان برای ای که می. تنها نقش مترقی224«داران خارجی در اقتصاد داخلی کشور خود هستندمنافع سرمایه
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شوند ربایی در نظر گرفت این است که برخی از اشکال تولید در مواجهه با آن مضمحل می-بورژوازی تجاری

شود و تنها میزان استثمار سرمایه بدل به جزیی از نظام تولید می روند و در برخی نیز این نوع ازو ازبین می

دهد. بنابراین سخن گفتن از برعهده گرفتن وظایف ملی دموکراتیک توسط این طبقه حداقل را افزایش می

 .225اشتباه است

بیشتر وران دو تا سه برابر کارگران مزدبگیر بود که نشان دهنده انعطاف درآمد پیشه 1928/1307در سال 

. فشار بیش از حد به این طبقه اعتصاباتی را موجد شد که به رغم برخی 226این نیروی کار جدید است

 1926/1305دستاوردهای صنفی به شدت سرکوب شدند. اعتصاب یازده هزار کارگر پاالیشگاه آبادان در

وی و محصول سفارت انگلستان این اعتصاب را به طور کامل ساخته دست شورای از آنهاست. نمونه

ریزی مخفی عناصر تربیت شده بلشویک دانست. سفارت آمریکا نیز همین نظر را داشت و از نفوذ برنامه

. ماهنامه ستاره سرخ در خصوص مزدها 227ایی به شرکت نفت آبادان خبر دادویک کمونیست حرفهسی

 20الی  15کارگران ماهر ایرانی  تومان، 9تا  8ماهیانه پاالیشگاه آبادان چنین نوشت: کارگران ساده ایرانی 

. حقوق کارگران 228تومان1500تا  500تومان و مدیران انگلیسی از  40الی 25تومان، کارمندان دفتری 

رسید. روال استخدام ها نیز از این قرار تومان می 75هندی نیز به مراتب از کارگران ایرانی بیشتر بود و تا 

کردند. بودند پر می کردند و جای آنها را با کارگرانی که تازه از دهات آمدهبود که کارگران باسابقه را اخراج می

هزار و پانصد کارگر کارخانه نساجی وطن اصفهان در  کارگران جدید از حقوق خود غافل بودند. اعتصاب

 های دیگری از نارضایتی طبقهآهن مازندران در همین سال نمونهو اعتصاب هشتصد کارگر راه 1931/1310

هایی نیز از قیام 1926/1305در زندان ماندند. در سال  1941/1320کارگر هستند. سران این اعتصابات تا 

سوی دهقانان که به انحصار خرید و فروش کاالهای کشاورزی نظیر تریاک اعتراض داشتند و همچنین 
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 700شهر سلماس  سربازان که از پرداخت نشدن حقوق هایشان خشمگین بودند رخ داد. در یک نمونه در

های دهقانی بودند دست به شورش زدند و شهر خوی را به تصرف درآوردند. ارتش سرباز که عموما از خانواده

ها تن از سربازان را های منطقه این شورش را سرکوب و دهدولتی که از تبریز فرستاده شد به کمک خان

ان، شیروان و بجنورد نیز رخ داد که سرکوب هایی در منطقه فومن، دشت ترکن، قوچتیرباران کرد. قیام

توانست اعتصابات کارگری و دهقانی را سرکوب کند از نمی 1922/1301. رضاخان که در 229شدند

با تبدیل شدن به رضاشاه به راحتی دست به سرکوب همه اعتراضات و  1931/1310تا  1926/1305

ات ضدانقالب نظیر طبقه متوسط و طبقات اعتصابات زد، آنچه این سرکوب را میسر کرد یکی رشد طبق

داران ای بود که تازه به شهر مهاجرت کرده بودند. دسته اول مانند اصناف و دکانبسیار محروم و حاشیه

و قشر  230کردندهای ناسیونالیستیِ توسعه و پیشرفت دلخوش میها، خود را با ایدهرغم برخی نارضایتیبه

ف آنهایی که به روسیه رفته بودند و با افکار سوسیالیستی آشنا شده های مهاجر بر خالدوم یعنی دهقان

کننده ارتش ذخیره کار شدند و در جایگاه کاران و تامینشان ملعبه دست محافظهبودند، به دلیل افکار سنتی

ند های سنتی خود نظیر کشاورزی کامال جدا نشده بودشکن قرار گرفتند، آنها همچنین هنوز از پیشهاعتصاب

. ورود نیروی کار زنان و کودکان به بازار کار نیز نقش موثری در تضعیف جبهه 231و کارگران فصلی بودند

 12تا  6درصدشان زنان و کودکان  75بافی کرمان کارگران داشت. از هفت هزار کارگر شاغل در صنعت قالی

قرار بود. کودکان و زنان بودند. روال در صنایع ریسندگی هم از همین  18تا  15سال و باقی مردان 

. عامل دیگر، سرکوب سایر مخالفان مسلح و 232تر بودگرفتند و سرکوبشان آساندستمزدهای کمتری می

ها، ها، تنگستانیهای مجاهد مانند دشتستانیهای ملی و سازمانالبته قدرتمند یعنی ایالت و ارتش
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یدان قدرت دست رضاشاه را برای سرکوب سایر . خروج آنها از م233ها بودها و ترکمنها، قشقاییکازرونی

نیروهای اجتماعی باز کرد. همچنین نباید فراموش کرد که رهبران برجسته سیاسی و جنگجو که محصول 

ها مبارزه مردم ایران بودند در ابتدای این دوره به دست امپریالیسم انگلستان سرکوب، کشته و فراری سال

ترتیب ضمن چندین برابر ستدار نیز در شوروی وادار به سکوت شدند. بدینخان دواهللشدند و امثال احسان

شدن نیروی سرکوب پلیسی و نظامی، توان طبقات کارگری متشکل کاهش یافت. بورژوازی به کمک رضاخان 

کاری را که در مشروطه موفق به آنجام آن نشد به اجرا درآورد یعنی ایجاد نیروی کار منعطف. بدین ترتیب 

پسروی و تضعیف طبقه کارگر در دوران پس از تاسیس پهلوی هستیم. وقتی ماشین سرکوب رضاشاه شاهد 

، رضاشاه 234به جان مخالفان غیرمسلح افتاد حتی به مخالفان مالیمی چون حزب تجدد هم رحم نکرد

 1927/1306ها شد. آنها درها نصیب سوسیالیستاما بیشترین سرکوب 235چندصد قتل سیاسی مرتکب شد

در این سال موضع حزب کمونیست ایران نسبت به دولت رضاشاه خواهان تشکیل جمهوری فدرال بودند. 

بخش ملی که تمایالتی ضد های قبل که از رضاشاه به عنوان نماینده جنبش آزادیتغییر کرد، بر خالف سال

کند، نامید ، او را دیکتاتوری که توده زحمتکشان را سرکوب و چپاول می236کردارد یاد میامپریالیستی د

او از اشراف نیست، رعیت ندارد. ملک »در دفاع از رضاخان نوشت بود:  1301)روزنامه حقیقت در سال 

نده دهوشش سازمانصدوپنجاه 1933/1312های کارگری را منحل و تا حکومت همه اتحادیه(. 237«ندارد

مانده . درگیری با طبقات فرودست باعث نشد که رضاشاه از سرکوب باقی238اصلی حزب را دستگیر کرد

های مهمی که به آنها در دولت داد سایر قبایل را ها و پستایالت غافل شود. او که ابتدا با کمک بختیاری

ها را ها، هفت لنگچهار لنگ سرکوب و یکجانشین کرده بود در میان خود آنها تفرقه انداخت، اول به کمک

                                                           
 .6۳: 1۳56 ایوانف،. 2۳۳
 .172: 1۳98 آبراهامیان،. 2۳4
 .۳۳6: 1۳97 فوران،. 2۳5
 .۳7: (ب) 1۳71 فلور،. 2۳6
 .۳1-۳۰ همان:. 2۳7
 .17۳: 1۳98 آبراهامیان،. 2۳8



 

67 

بیگی کامال ایلخانی و ایل 1931/1310ها رسید. در خلع سالح کرد و در نهایت نوبت به خلع سالح چهارلنگ

رضاشاه با بیرون راندن هر رقیبی از صحنه قدرت، ایرانی بوجود آورد که در آن نه  .239لغو و غیرقانونی شد

توانستند نقش مهمی کار نمیها و نه حتی احزاب محافظهسوسیالیستروحانیون، نه سران قبایل و اشراف، نه 

نشریه پیکار را که متعلق به دانشجویان  1309ایفا کنند، رضاشاه حتی از طریق رایزنی با دولت آلمان در 

قانون امنیت ملی که به موجب آن تبلیغ هرگونه  1931/1310مخالف رژیم در اروپا بود، تعطیل کرد. او در 

 .240شد را به تصویب رسانداشتراکی و مخالفت با سلطنت مشروطه ممنوع و جرم شناخته می مرام

آهن سراسری از سه نقطه در شمال، مرکز و جنوب شروع شد. پروژه ایجاد احداث راه 1927/1306در سال 

بود و بار  آهن در دیگرکشورها الزامی از سوی سرمایه جهانیهای راهآهن در ایران همچون سایر پروژهراه

کرد سرانجام در آهن شمال جنوب که به جز تهران از هیچ شهر مهمی عبور نمیمالی فراوانی داشت. راه

، افتتاح 241میلیون دالر، معادل کل پولی که در صنعت خرج شده بود 260با صرف بودجه  1938/1317سال 

، 242سریع واحدهای ارتشاش در جابجایی شد و بجز تحلیل بردن توان توسعه صنعتی و نقش اساسی

مهمترین کاری که برعهده گرفت رساندن مایحتاج در طول جنگ جهانی دوم به شوروی بود. مصطفی فاتح 

بایست در آهن نمیمعتقد است که خط اصلی راه 1926اقتصاددان متنایل به انگلستان و آمریکا در سال 

ترین ایاالت ایران یعنی احداث شود و غنیراستای نصف النهار شمال به جنوب بلکه باید از شرق به غرب 

آهن نیز باید از طریق بغداد ایران را به مدیترانه برساند. فاتح خراسان را به آذربایجان وصل کند. خط دوم راه

. در سال 243شماردبرمی« موقعیت اقتصادی ایران»دالیل اقتصادی بسیاری برای این کار در کتاب 

و دولت شوروی 244های اعمالی برای کشورهای خارجی شروع شدر تعرفهلغو کاپیتالیسیون د 1928/1307
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نخستین کشوری بود که این قانون را به رسمیت شناخت، همچنین لغو تمام امتیازات خارجیان به جز نفت، 

داری مبتنی داری صنعتی بر سرمایهادامه داشت. در این دوران با تفوق سرمایه 1936/1318این فرایند تا 

زا نبود. در این برهه روند شهری دیگر نیازی به وجود امتیازهای انحصاری پر دردسر و حساسیت بر تجارت

همزمان با بحران  1309تا  1308های در بین سالو صنعتی شدن جمعیت با نرخ باالیی در جریان بود. 

های است با نابسامانی این برهه از تاریخ ایران همزمانالمللی وضع دهقانان ایران بیش از پیش بدتر شد. بین

( اقتصاد تمام کشورهای اروپایی دچار مشکل بود. 1307-1306) 1920فراوان در اروپا. در اواخر دهه 

ها به بورس ترفندی بود که توانست چند سال بحران بزرگ را به تعویق اندازد، گرایی و ورود سرمایهمالیه

ترین کشور اروپایی برای پرداخت نگلستان به عنوان قویشدند. اگرفتند و با آن وارد بورس میمردم وام می

طرف بسیاری هایی که در دوران جنگ از آمریکا گرفته بود و نیز در ازای خریدهای خود از کشورهای بیوام

دچار کسر بودجه باالیی شد و دیگر  1926/1305هایش در خارج را واگذار کرد. این کشور از سال از دارایی

اش محروم شد. در همین سال یرکشورها وام بدهد، در نتیجه از یکی از منابع مالی اصلینتوانست به سا

اعتصاب سراسری سه و نیم میلیون کارگر در انگلستان شکل گرفت که با همکاری دولت، دانشجویان و طبقه 

ه داشتن متوسط با شکست مواجه شد. اوضاع بد بود اما در تمام اروپا منافع صاحبان ثروت با پایین نگ

شد. موضوع دیگری نیز به بدتر شدن اوضاع اروپا دامن زد،  قیمت مواد اولیه از ها حفظ میمالیات

شصت درصد دیگر نیز افت کرد. در  1932/1311یک سوم کاهش یافت و تا  1929/1308تا  1924/1303

های پیشین ستند وامنتیجه کشورهای صادرکننده مواد اولیه که عموما تک محصولی شده بودند نیز نتوان

( که اقتصاد کشورهای اروپایی درگیر بحران 1308-1306) 1929-1927های خود را تصفیه کنند. در سال

گیری بهبود یافت و پیشرفت کرد. در این برهه شاهد تغییر الگوهای صنعتی بود، اقتصاد روسیه به طرز چشم

رژی و کارگر ماهر و امکان توزیع مواد خام حائز نیز هستیم. برای صنایع قرن نوزدهم نزدیکی به منابع ان

اهمیت بود و صنایع عموما متمرکز بودند. در الگوی قرن بیستمی صنایع، نزدیکی به شهرهای بزرگ با بازار 
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طبقه متوسط گسترده و خیل کارگران نیمه ماهر یا غیرماهر اهمیت حیاتی یافت. امکان رساندن الکتریسیته 

های مختلف یک شکل دسترسی به منبع انرژی را برطرف کرد. در الگوی تازه بخشهای دوردست مبه مکان

پایین آمدن سطح تقاضا برای محصوالت ایران در بازار جهانی باعث صنعت در نقاط مختلف پراکنده بودند. 

های زراعتی شد. مالکان و دولت بار سنگین این وضعیت را به کم شدن کشت در ایران و محدود شدن زمین

ها به شهرها را در پی داشت. گردن دهقانان انداختند و بهره مالکانه را افزایش دادند که کوچ گسترده دهقان

هزار نفر بود  200کمتر از  1300. جمعیت تهران در 245بود 1.3و در روستا  2.3نرخ ازدیاد جمعیت در شهر 

های ردیم این موضوع یعنی مهاجرت تودههزار نفر شد، چنان که پیشتر نیز اشاره ک 700بالغ بر  1320اما در 

 کشی از نیروی کار و سرکوب بخش متشکل داشت.تشکل نقش موثری در بهرهبی

عهده گرفت. داری نوین در ایران را برهای الزم برای توسعه سرمایهشرطدر واقع رضاشاه وظیفه ایجاد پیش

یز ایجاد و بدون تشکل و ن وی کار منعطفگذاری و بازرگانی، ایجاد نیرایجاد امنیت الزم برای سرمایه

ها همچنین های بوروکراتیک، فنی، تجاری، صنعتی و مالی الزم برای رشد سرمایه. این فعالیتزیرساخت

-1300) 1920بود. در دهه  هماهنگ با رویکرد جدید سرمایه جهانی مبنی بر کوچ به کشورهای حاشیه

بر ادعا  شد که شاهدی دیگرن به کشورهای غیرصنعتی صادر می( بیش از نیمی از مواد اولیه در جها1310

دارانه کشید. این دو یادشده است. در اینجا باید خط روشنی میان توسعه صنعتی و رواج شیوه تولید سرمایه

توان رویکردهای ضد توسعه شوند اما الاقل در نمونه ایران میغالبا چسبیده به هم و معادل یکدیگر فرض می

دارانه صنعت توان چنین گفت که کنترل سرمایهداری را مشاهده کرد. میدر راستای توسعه سرمایهصنعتی 

وی کار شرط چنین مدیریتی انقیاد نیردر بهترین حالت تنها یکی از اشکال مدیریت صنعتی است که پیش

دمت همگی در خآهن که توان اقتصادی کشور را تحلیل برد های هنگفت در ارتش و راهاست. صرف هزینه

 داری بود نه شکوفایی اقتصادی و صنعتی.توسعه سرمایه
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شاگرد که در آن -رعیت و استاد-اقدامات رضاشاه برای کارگران عواقب سهمگینی داشت. نظام پیشین ارباب

نوعی مسئولیت و رابطه سنتی بین این دو طبقه حاکم بود ملغی شد و هیچ قانونی برای تنظیم روابط جدید 

د. بدین ترتیب کارفرمایان هیچ مسئولیتی در قبال مصدومیت و بیکاری کارگران برعهده نداشتند. وضع نش

و در  1303 تدوین قوانین کار به سال، سابقه 246ها در ایام مشروطههای ناکام سوسیالیستپس از تالش

ا کارگران قالیبافی مطرح گردد. این قوانین اولین بار در رابطه بمیالمللی کار برنتیجه دخالت سازمان بین

به دلیل احداث  1310ها تقریبا عملی نشد و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. در دهه شد. این بخشنامه

المللی کار های دولتی و خصوصی، دولت تصمیم گرفت الیحه جامعی به کمک نماینده سازمان بینکارخانه

در  «نامه کارخانجات و موسسات صنعتینظام»نام  درباره مقررات واحدهای صنعتی تدوین کند. این الیحه با

به تصویب هیات وزیران رسید. این قوانین هم بار دیگر فقط روی کاغذ آمد و با توجه به  1315نوزده مرداد 

 بینیم در غیاب یک نیروی اجتماعی انقالبی حتی اندک تالش. می247عدم قدرت کارگران اجرایی نشد

نتیجه دن به نیروی کار و وضع قانون درخصوص نحوه استفاده از کارگر بیبورژوازی برای سر و سامان دا

ماند، البته هدف از این اقدامات اجرای عدالت بین کارفرماها است تا بعضی با استثمار بیشتر کارگران می

برو بودند، گوی رقابت را از بقیه نربایند. در همین دوران کارگران با انواع مجازات و تنبیه از سوی کارفرما رو

تر از از جمله جریمه نقدی از بیست تا هفتاد ریال، مجازات زندان از سه تا هفت روز و... . دیدیم کمی قبل

این دوره اتفاق مشابهی برای دهقانان و کارگران کشاورزی رخ داد و با باز شدن پای بورژوازی بازار به روستاها 

در چنین شرایطی بود که فضای مناسب برای ایجاد تغییرات، تر پیشین از بین رفت. روابط نسبتا معتدل

اصالحات و توسعه فراهم شد. خود رضاشاه بیشترین سهم را از فضایی که ایجاد کرده بود برد. از یک سو او 

با تصرف اراضی مرغوب بدل به صاحب مازندران و بزرگترین زمیندار جهان شد. رضاشاه بابت هر جریب 

تومان  5گرفت در حالی که اربابان دیگر بابت هر جریب تومان بهره مالکانه می 15تا  12زمین از دهقانان 
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ساز هتل و وکنی، حریربافی، نساجی و ساختپاکهای پنبه. از سوی دیگر او با ایجاد کارخانه248گرفتندمی

. 249پیوست های اختصاصی به کمک ارتش برای این مراکز به سلک بورژوازی صنعتیکازینو و کشیدن جاده

هزارتایش متعلق به رضاشاه  58هزار دوک تاسیسات نساجی در کل ایران،  200تنها در صنعت نساجی از 

 .250بود

 ش( 1320 – 1310م/  1930. بحران بزرگ، موج صنعتی شدن در ایران )دهه 3-3

اش های جنگیمتکرد تا غراهای پس از جنگ جهانی اول آمریکا با اعطای وام به آلمان به او کمک میدر سال

ی و صنعتی بگیر آنها را قادر به خرید محصوالت کشاورزرا پرداخت کند، این پول در دست کشورهای غرامت

قتصاد آمریکا کرد، بدین ترتیب اهایی که در دوره جنگ از آمریکا گرفته بودند میآمریکا و بازپرداخت وام

اد آلمان کشورهای پیروز در جنگ باعث سقوط اقتصگرفت. اما از یک سو فشار بیش از حد رونق بیشتری می

ر کشورها های خود بپردازد، و از سوی دیگر تولیدات کشاورزی در سایشد و درنتیجه آلمان نتوانست وام

مسکن که  های ضد مهاجرتی در پیش گرفت، در نتیجه ابتدا بازارکم افزایش یافت و آمریکا نیز سیاستکم

ولید حاد تدند و سپس بازار محصوالت کشاورزی در آمریکا افول کرد. اضافه متقاضی اصلی آن مهاجران بو

 ها را به شدت کاهش داد.گیر آمریکا و اروپا شد و افزایش تولیدات کشاورزی قیمتگریبان

ها پیدا ( کارشناسان صنعتی و مالی بخصوص بانکداران نفوذ فراوانی در دولت1320-1310) 1930در دهه 

کردند، آنها اقتصاد اروپا را در کنترل ان اعتبار بسیاری داشتند و به امور سیاسی ورود میکردند. بانکدار

هایش دیگر شرطکردند شرایط قبل از جنگ را بازسازی کنند. شرایطی که پیشداشتند و به اشتباه سعی می

رسد. در نهایت وجود نداشت. اروپا هرگز نتوانست در عرصه جهانی به موقعیت پیش از جنگ جهانی اول ب
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بحران  1929/1308درگیری شدیدی بین بانکداران کشورهای بزرگ پدید آمد و با سقوط بورس آمریکا در 

 اقتصادی تشدید شد.

 1937/1316فقر و بیکاری اکثر کشورهای اروپایی را در برگرفته بود. جورج اورول در سال  1933/1312در 

های کند. ) فوران دستمزد کارگران کارخانهتوصیف می زندگی کارگران معدن در یورکشایر را هولناک

ها با هم مقایسه کرده است و نشان از آن دارد که کارگر بافندگی در انگلستان و ایران را در همین سال

گرفته است. اگر اوضاع در انگلستان هولناک بوده است برای توصیف انگلیسی ده برابر کارگر ایرانی حقوق می

توان استفاده کرد؟ ناظران انگلیسی و آمریکایی شرایط کارگران در ای میایرانی از چه واژه وضعیت کارگران

گذاری، اخراج کارگران، .( در اواخر این دهه رکود، کاهش عمدی سرمایه251اندایران را به بردگی تشبیه کرده

ی اروپایی در جریان بود. ها در بیشتر کشورهاپایین آوردن سطح تولید و تالش برای باال نگه داشتن قیمت

های کارگری نابود شدند. از آلمان تا ( در تمام کشورهای اروپایی اتحادیه1320-1310) 1930در دهه 

شدند بیشتر کار کنند. در روسیه سهم کارگران از حزب در انگلستان و روسیه کارگران تشویق می

به بیست درصد کاهش یافت. جای  1939/1318رسد که تا سال به هشتاد و یک درصد می 1929/1308

آنها را اقشار تحصیلکرده و اعضای طبقه متوسط گرفتند. در این دهه تجارت آزاد عمال ملغا شد و تجارت بر 

هیتلر به  1933/1312شد. در های مستقیم انجام میها و کنترلنامهها، موافقتبندیاساس سهمیه

تیارات دیکتاتوری به او داده شد. در این برهه تورم در صدراعظمی رسید. به موجب قانون، چهار سال اخ

سوزاندند. هر دالر معادل چهار ترلیون و دویست سنگ پول میها بجای زغالآلمان بسیار باال بود، آلمانی

میلیارد مارک بود. با برنامه چهار ساله نخست که بر ساخت و ساز تمرکز داشت هیتلر توانست بیکاری تا حد 

های های کارگری تعطیل و جبهه کار تاسیس شد. در برنامه پنج ساله بعدی هزینهف کند. اتحادیهزیادی برطر
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حمایت از صنایع بزرگ برخالف اصول و شعارهای حزب نازی بود  نظامی به طرز چشمگیری افزایش یافت.

 ها و کارگران در دستور کار قرار گرفت.اما سرکوب دهقان

ل بحران جهانی اقتصاد، همراه است با کاهش قیمت محصوالت صادراتی ( به دلی1320-1310) 1930دهه 

-1313) 1938-1934ایران. در همین دوره دغدغه اصلی دولت توسعه صنعت است. موج صنعتی شدن از 

( افزایش یافت و شمار کارگران دو و نیم برابر شد، دویست و پنجاه هزار کارگر غیرسنتی در 1317

ختلف مشغول به کار شدند. کاالهای ایرانی همچنان به سبب قیمت باال و کیفیت سازی و صنایع مساختمان

پایین مناسب صادرات نبودند اما با لطف و حمایت دولتی مصرف داخلی داشتند. نرخ سود صنعت در داخل 

داد کاالهایش را بدون دردسر در داخل کشور بفروشد. در سال چنان باال بود که تولیدکننده ترجیح می

وزارت اقتصاد ملی که یک بخش از آن اداره صنایع و معادن بود تاسیس شد. در این سال  1931/1310

کنی بود، دویست و سی کارخانه صنعتی در ایران وجود داشت که سی و چهارتای آنها کارخانه پنبه پاک

ن تورم باالیی آهساخت راه 1933/1312کرد. در سال همچنین سی و پنج پست تولید برق در ایران کار می

ها بر دوش طبقات فرودست را به اقتصاد ایران تحمیل کرد اما حال تولیدکنندگان خوب و فشار ناشی از گرانی

. مقایسه دستمزد کارگر در ایران و سایر کشورها یکی از دالیل این حال خوب را نشان خواهد داد. 252بود

ونیم الی دو ریال یعنی حدود شش ر روزانه یکیدستمزد در صنایع بافندگی در ایران به ازای ده ساعت کا

وسه پنس بود. دست مزد دخترها البته نصف این مقدار بود. دستمزد در انگلستان در همین دوره شصت

 .253وسه پنس و در ژاپن چهارده پنس بودپنس، در هند بیست

های بحران بزرگ در آمریکا و اروپا که های صنعتی شدن ایران همزمان است با سالبینیم سالچنانکه می

ادامه داشت و با جنگ جهانی دوم به پایان رسید. فلور بر آن است  1940تا اوایل دهه  1930در طول دهه 

لی شد و بازرگانان را به منجربه باالرفتن ارزش پول م 1932/1311که تصویب قانون ارز خارجی در سال 
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گذاری در صنعت سوق داد. فوران روی آوردن بازرگانان به صنعت را ناشی از انحصارات دولتی سوی سرمایه

 1934/1313داند. برای مثال سود سهام شرکت صنعتی فارس در سال بر بازرگانی و سود خوب صنعتی می

وشش درصد بود. در اینجا شصت 1936/1315هشتاد درصد و در سال  1935/1314بیست درصد، در سال 

شود را نیز در نظر داشت، او بحران بزرگ و افت قیمت کاالهای ای که آبراهامیان یادآور میباید نکته

داند. شاهد آنیم که بورژواری ایران در ای در جهان را عامل مهمی در توسعه صنایع مدرن ایران میسرمایه

المللی و اقتدار یک سود چندانی نداشت با استفاده از شرایط جدید بینشرایطی که دیگر صدور مواد خام 

ای بدون مقاومت، نحوه تصاحب مازاد خود را تغییر داد و از بازرگانی به صنعت مدرن دولت داخلی و جامعه

 آورد. این دگردیسی البته با گرایش جدید سرمایه یعنی کوچ به کشورهای حاشیه نیز سازگار است.روی 

اندازی های زیانبار، راهاداره صنایع و معادن اعالم کرد برای جلوگیری از رقابت 1934/1313سال در 

های هزار ریالی انجام گذاری با فروش سهامواحدهای صنعتی نیاز به اخذ پروانه دارد. در این سال سرمایه

های پنج درصدی وام ( با اعطای1933/1313( و کشاورزی )تاسیس1927/1307شد و بانک ملی )تاسیسمی

دارها و مالکان بزرگ کردند. این دو بانک بیشترین تعامل را با کارخانهنقش مهمی در صنعتی شدن ایفا می

. 254شدندداشتند و صنعتگران و دهقانان خرد برای تامین سرمایه موردنیاز خود به رباخواران متوسل می

ج مهاجرت از روستاها را به دنبال داشت. در سال گذاری به طور عمده در شهرها انجام شد که موسرمایه

همراه است با تالش ایران  1930هراس از اضافه تولید محصوالت صنعتی بوجود آمد. دهه  1938/1317

برای تغییر وابستگی از روسیه و انگلستان به آمریکا و افزایش اهمیت درآمد نفتی و تک محصولی شدن 

 1932یر ناشی از اختالف با شرکت نفت ایران و انگلستان بود. در سال . بخشی از عالقه به این تغی255ایران

درصدی ایران از سود خالص سرباز زد. درحالیکه مالیات پرداختی به  16انگلستان حتی از پرداخت سهم 

شد و سهم هایی که متعلق به خود شرکت بودند از آن کسر میدولت انگلستان و هزینه حمل و نقل با کشتی
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درصد کاهش داد. رضاشاه نخست به این موضوع اعتراض کرد اما درنهایت قرارداد با شرکت  4.5ا تا ایران ر

تمدید کرد و مخالفان با این تصمیم نظیر تیمورتاش را به زندان  1995نفت ایران و انگلستان را تا سال 

نقره را از بانک ملی . انگلیس همچنین توانستند حق چاپ و انتشار اسکناس و صادرات و واردات 256انداخت

داری کل کشور کنند. بانک انگلیس منتقل و این بانک را بدل به خزانه-ایران به بانک شاهنشاهی ایران

شاهنشاهی در دوره رضاشاه از قدرت فراوانی برخوردار شد و بدون توجه به قیمت جهانی نقره قیمت ریال 

های ایرانی را ذوب و به هند نقره داشت سکه کرد و در مواقعی که در هند نیاز بهایران را مشخص می

. جدایی رسمی بحرین از ایران که تا ابتدای قرن 257کردفرستاد و بجایش در ایران پول کاغذی چاپ میمی

 .258ها رخ دادنوزدهم جزء ایران بود و از آن پس به تحت الحمایه انگلستان بدل شده بود نیز در همین سال

ها به بخش به صنعت اختصاص یافت و اکثر کارخانه 1941/1320تا سال  ویک درصد بودجه ایرانبیست

داران در درجه اول بازرگانان و بعد از آنان مقامات بلندپایه دولتی خصوصی تعلق داشت. بزرگترین کارخانه

نودوسه فقره بود که در  1931/1310ها در ایران در . تعداد شرکت259دار بودندهای زمینو خانواده

وهشت سی 1931/1310وپنج مورد رسید. تعداد صنایع مدرن در ایران در به هزاروهفتصدوسی 1940/1319

( 1319-1304) 1940تا  1925به چهارصدوشصت کارخانه رسید. از  1940/1319مورد بود که تا سال 

 ها به شدت بیشتر شد.تولید ناخالص ملی دو برابر ولی نابرابری

بیشتر از سایر اقشار بود آنها ده درصد جمعیت را تشکیل  1941/1320 میزان استثمار کارگران در سال

کردند. این ارقام برای ایالت با هفت درصد جمعیت، دادند و بیست درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد میمی
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ان ورده درصد تولید ناخالص؛ برای دهقانان با هفتاد درصد جمعیت، پنجاه درصد تولید ناخالص و برای پیشه

 .260با سیزده درصد جمعیت، بیست درصد تولید ناخالص ملی بود

های مذهبی و زبانی از زرتشتیان تا ارامنه، یهودیان اقدامات رضاشاه برای ایجاد تمرکز به سرکوب شدید اقلیت

ها انجامید و اکثر مدارس و نشریات که زبانی جز زبان فارسی داشتند، تعطیل ها و نیز آذریو آسوری

گرفت، همزمان قانونی برای حفط آثار این اقدامات با یک روحیه ناسیونالیستی افراطی صورت می .261شدند

باستانی به تصویب رسید، موزه ایران باستان در تهران و موزه پارس در شیراز تاسیس شد، فرهنگستان زبان 

های مداوم غم سرکوببه ر 1930. درمیانه دهه 262شناسی نیز دایر شدفارسی، کتابخانه ملی و موزه مردم

محفل مطالعاتی  1316های سوسیالیستی هستیم. در گیری هستهشاهد سربرآوردن اعتراضات و شکل

 .263وسه نفر با دستگیری، تبعید و زندانی شدن همه اعضای آن مواجه شدپنجاه

مناسبی نارضایتی عمومی در ایران موقعیت »به وزارت امور خارجه نوشت:  1320سفیر انگلیس در خرداد 

ها فراهم کرده است. شاه مورد تنفر عمومی است و حتی حمایت کامل ارتش را برای دسیسه چینی آلمانی

سرانجام در حالی که ایران آبستن شورش یا کودتا «. شوندندارد. بیشتر مردم از هرگونه انقالبی خوشحال می

به ایران حمله  1320وی در شهریور علیه شاه خودکامه و اکنون منفور خود بود، نیروهای انگلیس و شور

رسانی به شوروی، حفظ تاسیسات نفتی و کردند. هدف آنها در وهله نخست گشودن راهی جدید برای کمک

از بین بردن پایگاه سیاسی آلمان در ایران بود. در این برهه به سبب سرکوب خشن تمام نیروهای اجتماعی 

اه کودتای افسران نظامی بود که به دالیل تاریخی دلخوشی ترین اقدام داخلی برای برکناری رضاشمحتمل

ها بودند. متفقین با حمله به ایران بر این افسران ناراضی از انگلیس و شوروی نداشتند و بیشتر هوادار نازی

                                                           
 .۳62 همان:. 26۰
 87.: 1۳56 ایوانف،. 261
 .88 همان:. 262
 .۳79: 1۳97 فوران،. 26۳
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آید زیرا مردم با نیروهای . تحلیل سفیر انگلستان از اوضاع ایران به نظر درست می264نیز پیشدستی کردند

سرنگونی و مرگ او در »نوشت: ای در پیش گرفتند. سفیر آمریکا پس از مرگ رضاشاه تار دوستانهمتفق رف

.  265«رحم بدل شده بود کسی را متاسف نکردهای آخر سلطنتش به مستبدی حریص و بیتبعید که در سال

 ختلف شد.ایران صحنه نبرد و رویارویی نیروهای م 1332گیری رضاشاه از سلطنت تا مرداد با کناره

ر چند ( و تکرار این الگو د1320-1300) 1941-1921تناظر توسعه اقتصادی و سرکوب سیاسی در ایران 

دوم  کوشیم در پارهخورد. میای نیز به چشم میبرهه دیگر امری آشناست که در سایر کشورهای حاشیه

یروی کار و نبه اتکای سرکوب  این نوشته نیز این موضوع را رصد کنیم و نشان دهیم بورژوازی داخلی تنها

ماعی این منعطف کردن آن قادر به استخراج مازاد مطلوب خود است. از اینرو هرگاه میدان نیروهای اجت

ی را بهبود و های اقتصاد ملامکان را به او بدهد با ایجاد نظم، امنیت و آرامش مورد نیاز سرمایه، شاخص

ها فراوان ها و مرگماند: این شکوفایی به بهای ویرانیباقی می دهد. تنها یک نکتهثروت ملی را افزایش می

 پوشی در محاسبات!آید، مرگ فرودستان که البته تاوان توسعه است و قابل چشمبه دست می
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