
  

 
 

 

 

 رانیدر ا یخواهیو جنبش دموکراس یبورژواز
  

 
 عادل مشایخی

 

های اخیر انواع و اقسام نگاری ایرانِ معاصر در سالغالب تاریخ های جریانیکی از ویژگی
کند. ، یک ایدئولوژیِ خاص را ترویج می«تاریخ اندیشه»اسم  زدگی است که با هیاهوی بسیار بهگفتمان

، خودسرانه و «نگاران شوروی سابقهای ایدئولوژیک تاریخدیدگاه»نمایندگان این جریان به نام مقابله با 
کشند و هرگونه تالش برای شناساییِ فرایندهای مادیِ یل بر هرگونه تحلیل طبقاتی خط بطالن میدلبی

آمیزِ ی مناسبات ستیزهوارهکنند و با ادعای رویکرد علمی، در تکثیر بازنماییِ بتتاریخ اکنون را تخطئه می
ها و وقایع لت برخی فکتکوشند. در این رویکرد، در بهترین حامی« تاریخ اندیشه»طبقاتی در قالب 

برجسته « تاریخ اندیشه»ی تحوالت ی علت نخستین و برانگیزانندهمنزلهمستقل از فرایندهای تاریخی به
 شوند. می

ی ما را ی زمانهوارههرحال بخشی از واقعیتِ بتواره که بههای بتاما فارغ از این بازنمایی
از لوازم درک تاریخ اکنون ماست(، قبل از هر چیز باید بر این شان بخشی «تبار»سازند )و شناساییِ می

ی اکنونِ تاریخیِ ما درواقع، آغازِ فرایند ادغام ایران در نکته تأکید ورزید که گسستِ برسازنده
ها و وقایع فکت«. های ضرورت خارجیتازیانه»داریِ جهانی بوده است: تحول اجتماعی زیرِ سرمایه

ی تکوین، جایگاه و کارکرد طبقات مختلف، از ههای ایران و روس و همچنین نحوتاریخی نظیر جنگ
جمله بورژوازی، را در همین میدان باید درک کرد؛ و بنابراین، به مسائلی نظیر نقش بورژوازی در انقالب 

 های پس از آن نیز از همین دیدگاه باید نگریست. مشروطه و دهه
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های ارتدکس نگاران شورویِ سابق و برخی مارکسیستنه که تاریخگوآیا انقالب مشروطه آن
ایرانی  ورژوازیامِ بتوان نخستین گکردند، انقالبی بورژوایی بود؟ آیا انقالب مشروطه را میایرانی ادعا می

ر هایی از این دست دشمار آورد؟ پاسخ پرسشاین طبقه به« دموکراتیکِ-ی ملیوظیفه»در جهت انجام 
در  شروطهتواند مثبت باشد که بورژوازی نوپای ایرانی توانسته باشد در جریان انقالب مصورتی می

ابد و فیق یی ارضی و ...  تواستقرار جمهوری، تثبیت حق رأی همگانی، جدایی دین و دولت، حل مسئله
دانیم چنین اتفاقی یکه م، سایر طبقات را به دنبال خود بکشاند. اما چنان«چیرگی لیبیدویی»با کسب 

انجام اما سر ی بودنیفتاده است. بورژوازی نوپای ایران در ابتدای انقالب مشروطه بخشی از ائتالف انقالب
ازی وژدرواقع، بور شدن مطالبات و تداوم انقالب، راه خود را از انقالبیون جدا کرد.در واکنش به رادیکال

هژمونیِ طبقات فرودست به دامان ضد انقالب پناه  و بخش اعظم خرده بورژوازی سرانجام از ترس
-ی بازرگان باشد، با یک انقالب مردمیِ چنداش با طبقهجای انقالب بورژوایی که رهبریبه» 1بردند.
ودست ات فروران، بازرگانان، روحانیان مخالف دربار، کارگران و طبقایِ شهری با مشارکت پیشهطبقه

ساسی، انون اقی این انقالب ایجاد شدند، نهادهایی نظیر مجلس، که در نتیجه نهادهایی« روبرو هستیم.
 دهند. ایِ انقالب مشروطه را نشان میطبقه-وضوح سرشت چند، به2هایی کارگریها و اتحادیهانجمن

م ایران ادغا انقالب مشروطه چگونه رقم خورد؟ هر پاسخی به این پرسش باید با رجوع به فرایند
ض فا محی ایرانیِ قرن نوزدهم آغاز شود. صربازار جهانی و تأثیرش روی آرایش طبقاتی جامعه در

داری جهانی در رمایهسیادآوری باید به این نکته اشاره کرد که آغاز فرایند ادغام کشورهایی نظیر ایران در 
کردن سرشت هانکه گاه برای پنداری است واقع، روی دیگرِ گسترشِ امپریالیستیِ سرمایهقرن نوزدهم، به

آمیزِ ی ستیزهی هستهمنزلهدانیم امپریالیسم بهکه میشود؛ و چنانخوانده می« شدنجهانی»آمیزش، ستیزه
وجوی مواد ی دوم قرن نوزدهم: جستاضافه انباشت در اروپای نیمه شدن، پاسخی بود به بحرانجهانی

 ایِ جدید. هخام و بازارهای مصرف تود

شروع  و به جنگ جهانی اول  1880ای را که از اریک هابسبام در تریلوژیِ معروف خود، دوره
ی ارتباطات و در نتیجه خواند. در این دوره شبکهمی« عصر امپراطوری»شود، منتهی می 1914در 

از کشورهای  یابد و شمار هرچه بیشتریمدارهای گردش کاال و سرمایه و اشخاص گسترش می
شوند. در این دوره به دلیل نیاز تولیدات صنعتی به مواد خام، معادن، مانده در نظام جهانی ادغام میعقب

ای، کشتزارها و اراضی و مزارع به دو ستون اقتصاد و همچنین به دلیل گسترش بازار مصرف توده
عنوان  مانده بهه بعد کشورهای عقبب 1870ی شوند. از سوی دیگر، از دههامپریالیستی تبدیل می
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گوید ستون سوم اقتصاد کردند. هابسبام می ی کاالهای مصرفی اهمیت مضاعفی پیدابازارهای بالقوه
های مالکان اراضی و الیگارشی»متروپل  بودند که در پیوند با « گذارانِ تجار و سرمایه»امپریالیسم 

مانده از رشد صادرات مواد اولیه سود بسیاری به بر مناطق عقب های حاکمو دولت« بورژوازی کمپرادور
  3جیب زدند.

ه یب، روسییِ رقی درگیریِ دو نیرویِ امپریالیستدانیم در قرن نوزدهم، ایران به صحنهکه میچنان
هم( زدرن نوی اول قو بریتانیا، تبدیل شده بود. از جمله نتایجِ نیم قرن کشاکشِ این دو رقیب )در نیمه

ابل ی ترکمانچای، و سپس شکست ایران در مقشکست ایران در جنگ با روسیه و پذیرفتن عهدنامه
ها مهین عهدناترین اهداف اترین، دستکم یکی از مهمی پاریس بود. اگر نه مهمبریتانیا و پذیرفتن عهدنامه

می از فاز نخست فرایند ادغام توان گفت بخش عظیبر همین اساس، می 4گشودن بازارهای ایران بود.
قب های تحمیلیِ متعاها و توافقایران در بازار جهانی در روند اجرای این دو عهدنامه و سایر عهدنامه

امه به امضا ، هشتادوسه عهدن1896تا  1848ها تحقق یافت )در طول سلطنت ناصرالدین شاه، یعنی از آن
(. 5زین شدمرعی بود و در آن سال با مقرراتی مشابه جایگ 1910ی ترکمانچای تا سال رسید. عهدنامه

های غربی با رکتها به ایران راه یافتند: شعمدتا در اجرای مفاد این عهدنامه های جهانیِ سرمایهجریان
 ودند بهرده بها در ایران فراهم آوی مفاد این عهدنامهشان در سایههایاستفاده از تسهیالتی که دولت

ه کزانی وجوی مواد خام ارهای متبوع خود و در جستها با تشویق دولتعالیت پرداختند؛ این شرکتف
ن آورد و همچنین بازارهای جدیدی برای فروش ایی تولید محصوالت صنعتی را پایین میهزینه

ست که ره ادو گذاریِ تجاری و صنعتی در ایران پرداختند. در همینکرد، به سرمایهمحصوالت فراهم می
کرد، به طا میهای عمدتا روسی و بریتانیایی اعرفته دولت ایران از طریق امتیازهایی که به شرکترفته

 ه جایگاهب« نفیهای مثبت و مموازنه»ای برای تأمین منافع بورژوازی کشورهای متروپل، و از طریق واسطه
ل از ع حاصکه بر سر مناف بورژوازی )خارجی و داخلی( های متفاوتآمیز فراکسیونتنظیم روابط رقابت

 ادغام ایران در بازار جهانی با یکدیگر در ستیز بودند تبدیل شد. 

توان ی این تحوالت در ایرانِ قرن نوزدهم را در آمارهای مربوط به اوایل قرن بیستم مینتیجه
ی تجاری روس در ایران فعالیت وسه موسسهکم بیستمشاهده کرد. در زمان جنگ جهانی اول، دست

 173ل حدود های دولت و اتباع روس در ایران در حوالی جنگ جهانی اوگذاریمجموع سرمایه»داشتند. 
ی آن از این قرار بود: خطوط تلگرافی یک میلیون روبل، بانک استقراضی ایران میلیون روبل و اقالم عمده

 1900قمری/ 1318ی سال میلیون روبل، قرضه 48یازده و هشت دهم میلیون روبل، عملیات رهنی 
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کاسه میلیون روبل،  یک 10میالدی مبلغ  1920قمری/ 1320ی سال میلیون روبل، قرضه 22/5میالدی 
میلیون روبل،  10میلیون روبل، کمپانی راه انزلی  12میالدی مبلغ  1911قمری / 1322شده در سال 

میلیون روبل،  10هزار روبل، شیالت شمال  500داغ میلیون روبل، معادن قراچه 1/3کمپانی بندر انزلی 
هزار روبل،  100تهران -روبل، حمل نفت انزلیهزار  600 و میلیون 4قزوین -تبریز-کمپانی راه جلفا

میلیون و دویست هزار  14هزار روبل، سهام قرضه  700میلیون و  4قزوین -تبریز-آهن جلفاکمپانی راه
های هزار روبل، و شرکت 500ها برداری از جنگلمیلیون روبل، بهره 2بلژیکی  هایآهنروبل، سهام راه

سو  ی دوم قرن نوزدهم به اینهمچنین از نیمه« 6میلیون روبل. 20ها خانهونقل دریایی و تجارتحمل
ها در گذاریِ انگیسیمجموعه سرمایه»کمابیش پانزده شرکت تجاری بریتانیایی در ایران فعالیت داشتند. 

از این  ی آنمیلیون هفتصدهزار لیره استرلینگ و اقالم عمده 9های جنگ جهانی اول نزدیک ایران در سال
هزار لیره، بانک  50هزار لیره، کمپانی تلگراف هند و اروپا  275ی تلگراف هند و اروپا قرار بودند: اداره

ی سال هزار لیره، قرضه 314میالدی  1904قمری/ 1322ی سال شاهنشاهی ایران یک میلیون لیره، قرضه
میالدی  1912قمری/ 1330ی سال عدههزار لیره، مسا 250میلیون و  1میالدی مبلغ  1911قمری/ 1329
هزار لیره؛ شرکت نفت ایران و انگلیس  100ونقل ایران )برادران لینچ( هزار لیره؛ کمپانی حمل 140مبلغ 

هزار  200میلیون لیره، کمپانی زیگلر  3های ایران آهنمیلیون و هفتصد هزار لیره، سندیکای راه 2حدود 
اما این بدان معنا « 7هزار لیره. 400خطوط کشتیرانی و موسسات تجاری  هزار لیره، 200لیره، شرکت شرق 

های بازرگانی و سپس صنایع گذاری در فعالیتنیست که در این دوران صرفا تجار غربی به سرمایه
 پرداختند. 

دارانه، ی سرمایهبا شروع فرایند ادغام ایران در بازار جهانی و رشد تجارت خارجی به شیوه
شان محدود به بازارهای محلی بود به فعالیت هایاز تجار ایرانی نیز که پیش از این دوران فعالیت برخی

داریِ جهانی تبدیل المللی کشانده شدند. یکی از پیامدهای ادغام ایران در سرمایههای بیندر مدار سرمایه
کشت غالت برای مصارف خانگی  ی کشاورزی بود:در عرصه« تولید برای بازار»به « تولید معیشتی»

شدن با متصل 8عمدتاً جای خود را به کشت پنبه، تریاک و تنباکو برای بازارهای تحت کنترل اروپاییان داد.
ایران به بازارهای فروش مواد خام نظیر پنبه، تریاک، تنباکو و ابریشم، تجار متمول ایرانی به خرید و 

ی اتصال ایران به بازار جهانی در تجاریِ دیگری که در نتیجه صدور این محصوالت روی آوردند. فعالیت
ویژه منسوجات، بود. البته در این میان افق دید تجار ایرانی قرار گرفت واردات کاالهای مصنوع غربی، به

وقت و کارکرد آن در خدمت منافع بورژوازی کشورهای متروپل، بسیاری از « دولتِ»با توجه به سرشت 
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رفته . به این ترتیب، رفته9های خارجی روی آوردندگری و داللی برای شرکتایرانی به واسطهبازرگانان 
ی اولیه بورژوازی در ایران )در قالب بورژوازی تجاری( شکل ی دوم قرن نوزدهم به بعد هستهاز نیمه

ی ی معتبر کشور در دهههایا تجارتخانه نفر از تجار عمده 74فهرستی که از مشخصات عمومی »گیرد. می
نفر از آنان را به دست  42دوم قرن چهاردهم هجری قمری در دست است، میزان سرمایه در گردش 

الضرب و برادران تومانیانس دهد. ثروتمندترین و معتبرترین تجار این زمان حاج محمدحسین امینمی
ان تخمین زده شده است. دارایی سیزده تن از ی هر کدام از آنان از دو تا سه میلیون تومهستند که سرمایه

اند از حاجی محمدکاظم، هزار تومان برآورد شده است که عبارت 500تا  100ها از تجار یا تجارتخانه
هزار تومان،  400) یالتجار اصفهانهزار تومان(، حاجی آقا محمد، ملک 500التجار دارالخالفه )ملک

هزار  200تومان(، مشهدی محمدآقا کمپانی و شرکت آرامیان )هرکدام هزار  300برادران آرزمانیان )
 «10تومان( ... .

ای وسیع، های بورژوازی نوظهور ایران گسترهدر فاز نخست ادغام ایران در بازار جهانی، فعالیت
 سازی و احداث راه آهن را درگذاری در صنایع جدید و معادن، راهاز صادرات و واردات تا سرمایه

الضرب با اکثر شهرهای بزرگ دادوستد تجاری گیرد. مثال حاج محمدحسن و حاج محمدحسین امینمی
برقرار کرده و شرکا و نمایندگانی داشتند و در روسیه و اروپا نیز دارای نمایندگی تجاری بودند. 

همچنین ابریشم و  کرد و در این شهرها نمایندگی داشت.الضرب به قاهره و بیروت تنباکو صادر میامین
کو نمایندگی نیز کرد و عالوه بر زمین و مستغالت در مسپشم و محصوالت دیگر به روسیه صادر می

ی این گرفت و در همهی دادوستد تجاری او قسطنطنیه، ادسا و استرخان را نیز در بر میداشت. دامنه
ی ی نساجی در منچستر، یک کارخانههدار چند کارخانسهام شهرها نمایندگان تجاریِ مقیم داشت؛ او

الضرب در . حاج محمدحسین امین11های بلورسازی و شکر در مارسی بودابریشم در پاریس و کارخانه
را « ی برقکارخانه»)سه سال قبل از مشروطه( با واردکردن ژنراتور مولد برق از آلمان اولین  1903سال 

 21او خط آهنی به طول ی آهن نیز فعال بود )با سرمایهراه ی احداثدر ایران تأسیس کرد و در زمینه
های تجاریِ بازرگانان ایرانی در طور کلی، رونق فعالیتکیلومتر میان آمل و محمودآباد کشیده شد(. به

ای ی الزم بربه تراکم حداقل سرمایه»ی برقرارشدن ارتباط ایران با بازار جهانی به ترتیبی که دیدیم، نتیجه
های صنعتی در این دوره گذاریانجامید. سرمایه« گذاری محدود صنعتیمشارکت تجار ایرانی در سرمایه

ی ریسندگی در بیرون م.(، کارخانه 1885تابی در رشت )ی ابریشمهای نظیر کارخانهبه تاسیس کارخانه
م.( 1888ی بلورسازی )(، کارخانهم. 1911ی ریسندگی در تبریز )م.(، کارخانه 1894دروازه دولت )
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های کردن پنبهکنی برای پاکهای پنبه پاکم.(، کارخانه 1880ی کوچک چراغ گاز و چراغ برق )کارخانه
ی م.(، کارخانه 1904ی آجرپزی )م.(، کارخانه 1907ی آسیای بخاری )صادراتی به روسیه، کارخانه

ی مهم این است که در این دوران، در نکتهزنی منجر شد. منگنه یم.( و کارخانه 1910پزی )صابون
هایی که با محصوالت غیاب دولت مقتدری که از منافع بورژوازی حمایت کند، اکثر کارخانه

ی قند با شکست روبرو های ریسندگی و بافندگی و کارخانهخارجی رقابت داشتند، مانند کارخانه
 12شدند.

تولید  عیشتی بهلید مه اشاره شد که پیامد اتصال ایران به بازار جهانی و تبدیل توتر به این نکتپیش
ر کنار را د آوردن تجار ایرانی به خرید و صدور محصوالت صنعتی بود. اگر این پدیدهبرای بازار روی

در نظر بگیریم، به یکی دیگر از  13«افزایش امالک خصوصی»و « تسریع فروش اراضی خالصه»
لور: فهای هستی اجتماعیِ بورژوازیِ نوپای قرن نوزدهم پی خواهیم برد. به تعبیر ویلم ویژگی

صوصی خگذاری در امالک مایهی تاجران را به سری دوم قرن نوزدهم طبقهای از عوامل در نیمهمجموعه»
ه ران بتاجهای اروپایی در مراکز تجاریِ کشور، کشاند. با افزایش رقابت خارجی و استقرار شرکت

کال  ی زیادی از آنانوجوی منابع جدید درآمد رفتند و به اراضی مزروعی روی آوردند. عدهجست
 « 14زمیندار شدند.

برای درک مختصات هستی اجتماعی بورژوازی نوپای ایران در این دوره باید مناسباتش را  از 
گر با طبقات فرودست در نظر گرفت. سو با بورژوازی کشورهای متروپل و دولت ایران و از سوی دییک

توان درکی اجمالی از این مناسبات پیدا کرد. دولت سرعت مرور کردیم میبا توجه به نکات موجزی که به
ای در روابط درونیِ بورژوازی )بورژوازی کشورهای سو، ابزار موازنهسلطنتی در این دوران، از یک

تبوع خود و بورژوازی نوپای ایران( عمدتا به نفع بورژوازی های ممتروپل برخوردار از حمایت دولت
( فقدان نظام 1کند: های مختلف تجربه میغربی است؛ این )عدم(موازنه را بورژوازی نوپای ایران به شیوه

. خودسرانه بودن نظام مالیاتی امکان قطعیت و 15بینیمند و قابل پیششده، قانونمالیاتی تثبیت
گرفت، در گذاری سودآور را از تجار ایرانی میذیری فعالیت اقتصادی و در نتیجه امکان سرمایهپبینیپیش

توجه "ها نوشتند که تجار عریضه» 16گذاران خارجی چنین مانعی وجود نداشت.حالیکه در برابر سرمایه
مه نداشته باشند، ها نکند، از حکام واهاندازی به مال آنکسی دست"در حق ایشان بشود و  "مخصوص

آبادی مملکت در —دارنده داشته باشنداگر تجار زیاد باشند امنیت باشد، نگاه …ها را نبرندحکام مال آن
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شود که در شود و مثل حالت حالیه میها گسیخته میی آنسررشته". این حالت که نباشد "شودمقابل می
یک نفر آدم درست که کسی بتواند با او معامله مملکت نه پول هست، نه خریدار متاع است، و نه 

از تنزل قیمت نقره زیان » 18آمد.( سیاست پولی و تقلباتی که در ضرب مسکوکات به عمل می2« 17."کند
امروز قیمت اجناس "فاحش به تجارت ایران خورده و تنزل نقره خود سبب گرانی امتعه گردیده است. 

دو تومان ایرانی شده است و از  یعثمانیکن یک تومان روس و در خارجه به نرخ خود باقی ]مانده[ ل
به « ضدحمایتی»یِ اهای تعرفه( سیاست3« 19برای رسیدن به آن متاع در داخله نیز دو تومان باید بدهند.

از تاجران ایرانی گرفته « عوارض راهداری»یا « حقوق گمرکی»مبالغی که به عنوان  ی خارجی.نفع سرمایه
گرفتند، بسیار باالتر بود. عالوه بر این، از تاجران ایرانی در مقایسه با مبالغی که از تجار خارجی میشد می
شد. از تلگراف کرد نیز عوارض گمرکی گرفته میازای کاالهایی که از شهری به شهر دیگر عبور میبه

کند، ی ایران در بندر جز عبور میالتجاره از امتعهمال»الضرب به ناصرالدین شاه: حاج محمدحسن امین
گویند معمول سابق است. جدیدا حکم شده گیرند، و میبعضی را صدی ده و صدی بیست و پنج می

راضی به  …دانیم اولیای دولت چون می …شود گمرک گرفته شود چه وارد میاست صدی سه از آن
است صدی سه بدهیم، از ورود و خروج مقرر شود  چه مقررکنیم. چنانظلم نیستند، عرضحال خود را می

هاست معمول سابق ]باشد[ و هرگاه نیست صدی که هرگاه صرفه به حالت آننه این—صدی سه بگیرند
ی بندر جز به ماها جواز بدهند ]که[ در خراسان دیگر سه بگیرند. و بعد از صدی سه گرفتن گمرکخانه

چه به عرض ما توانیم بدهیم. چنانه یکجا بیشتر گمرک نمیی گمرک نکنند، به سبب اینکمطالبه
ی حمل و نقل؛ بودن شبکه( عدم کفایت و نامناسب4«  20ای جز ترک ]تجارت[ نداریم.رسند، چارهنمی

وجود آورده بودند و از طریق تامین های ارتباطی بهروسیه و انگلستان هریک در مناطق نفوذ خود شبکه
های های تجاری شرایط مساعدی برای تجار خارجی فراهم آورده بودند، اما از گسترش شبکهامنیت راه

 21ارتباطی در سراسر کشور خبری نبود.

 1883در سال « مجلس وکالی تجار»های تجار به صدور فرمان تاسیس نویسیسرانجام عریضه
آمد در برابر افزایش شاه، که بدش نمی ، از سوی ناصرالدین«اولین اتحادیه تاجران ایرانی»ی منزلهبه

های مجلس وکالی تجار در قدرت حکام محلی مانعی ایجاد کند، انجامید. و عالوه بر تهران، شعبه
اصفهان، قزوین، کردستان، زنجان، خراسان، کرمانشاه، ساری، بندر لنگه، بندر عباس، ارومیه، خوی، تبریز 

ترین آدمیت مجلس وکالی تجار را مهم 22بغداد و استانبول دایر شد.و حتا در میان بازرگانان ایرانی در 
مجلس وکالی تجار که به اختصار آن را »داند: ی آگاهی طبقاتی بورژوازی نوظهور در این دوران میجلوه
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گفتند ... مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی. بر مجلس تجارت هم می
تحقیق ما روشن  …ی تجار در اوضاع تاریخی زمانه. ای بود از حرکت اجتماعی طبقهی تازهرویهم جلوه

هشیاری طبقاتی، آگاه به ی رشد و تشکل اجتماعی جدید بود، با نماید که جماعت بازرگان در مرحلهمی
نحوی مبهم و ی امروزی که بهزدهآدمیت بر خالف بسیاری از تحقیقاتِ گفتمان« منافع صنفی خویش.

گویند که های طبقاتی سخن میی امری کلی و یکپارچه و فاقد شکافمنزلهبه« ایرانیان»تمایز از آگاهی بی
بینانه بر نان به وجود آمده بود )و در این میان برخی نیز خودبزرگدر اثر مراوده با غربیان و تحت تاثیر آ

کوشند با تشریح دقیق مفاهیم غربی گذارند و میانگشت می« تقلید»در این « هافهمی-نا»و « هاکاستی»
« یتعرض استعمار غرب»اند!(، این آگاهی را در میدان نشان دهند ایرانیان تا چه پایه از مرحله پرت بوده

کند توجه هایی که معنای مقوالت این آگاهی در این میدان نیرو پیدا میدهد، اما به تفاوتقرار می
« مردم»، «استقالل»، «آزادی»کند که مفاهیمی مانند ی کافی در این باره تحقیق نمیکند؛ یعنی به اندازهنمی
اند. این میدان نیرو چه معناهایی پیدا کرده ی آگاهیِ طبقاتی تجار دری مفاهیم برسازندهمنزلهبه …

شده و مصون از تغییرات بنابراین او نیز در نهایت این مفاهیم را اموری کلی و ثابت با معناهایی تثبیت
ی آگاهی طبقاتی بخشد: برای درک مفاهیم برسازندهکند. اما همیشه نیروست که معنا میتاریخی تلقی می

اند و با درآمدن به تسخیر نیروهای انی باید دید این مفاهیم در چه میدانی قرار گرفتهبورژوازی نوپای ایر
توان تحلیل را اند. از سوی دیگر، در ترسیم مختصات این میدان نیز نمیاین میدان چه معنایی پیدا کرده
اره شد باید مناسبات طور که اشمحدود کرد؛ بلکه همان« استعمار غربی»فقط به مناسبات تجار ایرانی با 

های غربی و همچنین با طبقات بورژوازی نوظهور ایرانی را با دولت ایران و نیز بورژوازی و دولت
فرودست در داخل ایران نیز در نظر گرفت؛ زیرا هستی اجتماعی و آگاهی طبقاتی بورژوازی ایران در این 

گیرد، خواهیم دید که هستی اجتماعی ای که آدمیت میمناسبات شکل گرفته است و برخالف نتیجه
کم از دوران پهلوی اول شود بلکه دستخالصه نمی« استعمار غربی»بورژوازی ایران نه تنها در مقابله با 

 علیه طبقات فرودست تعین پیدا کرده است.  «دولت مطلقه»المللی در به بعد در ائتالفی با بورژوازی بین

، «خواهینوط»، «ممرد»باید ببینیم، هرچند به ایجاز، مفاهیمی مانند قبل از رسیدن به این مرحله 
اند. دهپیدا کر اقتضای وضعیت بورژوازی در میدان نیروهای این دوره چه معناییبه« حریت»یا « استقالل»

د ببخش ژمونیکوشد در این دوره بدان های که این طبقه میبه این ترتیب، روشن خواهد شد که آن آگاهی
 اش در میدان نیروهای این دوره است.ناشی از وضعیت خاص
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« ملکتمکل »کوشند منافع خود را منافع در این دوره، تجار در کوشش برای کسب هژمونی می
اجات تواند رفع احتیی امور به تجارت بسته است. اگر تجارت قوت داشته باشد میعمده»معرفی کنند: 

این طبقه « 23د.خارجه بنمایاند، کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کنممالک محروسه را از والیات 
رد چه جهت دا»فهمد. می« ی فرنگیامتعه»ی خود در برابر را صرفا حمایت دولت از سرمایه« استقالل»

ز امنظور « شوند.روند رعیت خارجه میخارجه بر داخله مسلط شده است؟ چه جهت دارد مردم می
 ومت بهاند و محدود و مشروط شدن قدرت سلطنتی را صرفا احترام حکیز اعضای همین طبقهن« مردم»

ست ا« ومتیتنظیمات حک»طور که معنای انتظام امور برای ایشان، صرفا فهمند همانحق مالکیت خود می
رشته و با سر خبرهل که کارها را به اهامور مملکت پیشرفت ندارد برای این»که منافع ایشان را تامین کند: 

گوید: یخود م و هر کدام پیش "انداند، مؤاخذه نشدهاند کردههرگونه که خواسته"فرمایند؛ دولتیان نمی
ای به ر نامه. و د«فرمایند... ]بدون[ استرداد حقوقات مردمچاپم، انتهای مراتب مرا معزول میمردم را می

 …گیرند؟یمچرا مال مردم را  …ها حالل باشد؟ م باید بر آنحکام والیات به چه جهت مال مرد»شاه: 
ا را ب« تجار»با « مردم»شدن یکی« ی مجلس تجارکتابچه»در « کنند.در حقیقت خیانت به دولت و مردم می

ح ی تجار کاشان در شر؛ و در عریضه«اندوکیل مردم …این وکالی تجار »توان دید: صراحت بیشتری می
م ر مقابیر مختلفه دبعضی اشخاص محض طمع، به تدا»اند: صی که آدمیت و ناطق فراهم آوردهو تلخی

کنند و ها مینمعنی در امالک آای ادعاهای بیها هستند، و به وسایل پارهتعرض امالکِ تجار و اذیت آن
ی مطالبات این طبقه توان گفتبندی میدر مقام جمع«. 24گذارندتجار را به حالت خود آسوده نمی

گیریِ کلدر مورد مشروطیت و حکومت قانون و آزادی و استقالل درواقع معطوف بود به ش« انقالبی»
یت های حقوقیِ فعالتنها مالکیت خصوصی وسایل تولید را به رسمیت بشناسد و زمینهحکومتی که نه

ر ان را دت ایشی خارجی حمایت کند، بلکه دسها در برابر سرمایهاقتصادی ایشان را فراهم آورد و از آن
ها به نیروی کار ل آنباز بگذارد و البته در تربیت و آموزش این رعایا و تبدی« رعایای شهر و روستا»مقابل 

ه به شکوه و عظمت ممالک محروس»که « ی معظمطبقه»نیز سنگ تمام بگذارد و ضمن حراست از این 
ن یز تضمینات را مطالبات طبقات پایین، سالمت و تندرستی افراد این طبق، در مقابل «ایشان بازبسته است

مل دت به عمعاض گونه مراقبت وکند و در برابر آفات و بالیایی نظیر وبا و قحطی نیز از این طبقات همه
و هرگاه سر به  25شود(ای حکومتی تبدیل میآورد )در چنین میدانی است که قطحی و وبا به مسئله

 ای که در انحصار دارد ایشان را تمشیت نماید. رداشتند با قوای قهریهعصیان ب
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ی نوپا خواهیم بورژوازیهدف از اشاره به این نکات به هیچ وجه قضاوت اخالقی نیست. نمی
و  ی دفاع نکردهرا سرزنش کنیم که چرا تمام قد از حاکمیت قانون و دموکراسنوزدهم  ایراندر اواخر قرن

، «مردم»، «وطن»قصور ورزیده است و در کاربرد کلماتی نظیر « دموکراتیک-یف ملیوظا»در اجرای 
ه صرفا در جهت منافع خود کوشیده است. غرض اصال گفتن این نیست ک …و « آزادی»، «قانون»

ژوازی  بوردادن این است که هستی اجتماعیِبورژوازی در این دوران ریاکار بوده است. هدف فقط نشان
اعی تی اجتمای پیگیرانه به اجرا درآورد؛ هسگونهرا به« دموکراتیک-وظایف ملی»داده است اجازه نمی

ی ارضی، حق همعنای واقعی، با حاکمیت قانون، جمهوری، حل مسئلبورژوازی ایرانی با استقالل کشور به
، «دیآزا»د مانن سازگار نبوده است. معنای کلماتی …رأی همگانی، تقسیم قوا، دموکراسی پارلمانی و 

ه نیاورد ه دیدیم دررا بورژوازی با سوءنیتی آگاهانه و عامدانه، به صورتی ک …و « قانون»، «وطن»، «مردم»
ت. و ده اساش در میدان نیروها به این صورت درآماست، بلکه زبان جمعی این طبقه به اقتضای وضعیت

سی از موکرادبندی صادقانه به یاکاری و پایبه همین دلیل است که انتظار حُسن نیت و کنار گذاشتن ر
رکت به در ح توان به این نکته اشاره کرد کهجا و در حاشیه میای است )همینبورژوازی انتظار بیهوده

اش در هستی توان امید بست که فراتر رفتن از هستی اجتماعیای میسوی دموکراسی واقعی فقط به طبقه
 تیک رااش بُردارهایی معطوف به وضعیت دموکراای که هستی اجتماعیطبقهاش مندرج باشد؛ اجتماعی

 در بر داشته باشد(. 

آمیز نبود: مناسبات بورژوازی نوظهور با دربار چندان تنش 1880ی های دههدر نخستین سال
ر مطالبات تجا 26گرفت.کرد و درمقابل سهمی از سود ایشان میحکومت به تجار آزادی فعالیت اعطا می

کرد. تاسیس های الزم را صادر میرساندند و شاه نیز فرمانخود را از طریق عریضه به اطالع شاه می
های همین مناسبات بود. اما تقریبا از اواسط این دهه یکی از جلوه 1883مجلس وکالی تجار در سال 

نهضت »دربار رو به وخامت نهاد.  تحت تاثیر حمالت حکام محلی و برخی از روحانیان، مناسبات تجار و
را در همین چارچوب باید فهمید. تجار ناخشنود از عملکرد  1890ی های دههدر نخستین سال« تنباکو

های خارجی، اینبار به گفتار مذهبی و اُپراتورهای این ی روابط تجار ایرانی و شرکتدربار در موازنه
ی دل معتقد است که توسل بازرگانان به روحانیون استفادهگفتار، روحانیون، متوسل شدند. منصور مع

کردن اصول مذهبی نه فقط این تاجران با مطرح»زیرکانه از مذهب برای پیشبرد مطالبات غیر مذهبی بود: 
کنند خنثا کردند، بلکه مبارزه با بریتانیا را به رویارویی اتهام را که به خاطر منافع شخصی عمل می

البته این نکته را « 27ی اقتصادی بسیج کنند.فار تبدیل نمودند و توانستند مردم را علیه مداخلهمسلمانان و ک
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ها که طبیعتا سخت مخالف امتیازهای نیز نباید فراموش کرد که بعضی علما را تشویق و تطمیع روس
افع اقتصادی و سیاسی خود ها بودند، به میدان آورده بود و برخی دیگر از علما نیز به اقتضای منبریتانیایی

درآمدشان به »پیوسته بودند؛ و در مقابل، برخی از روحانیان مانند علمای مشهد، که « نهضت تنباکو»به 
برخاستند؛ « نهضت»، از امتیاز حمایت کردند و به مقابله با «حکومت و حرم امام هشتم شیعیان وابسته بود
تحریم تنباکو را نقض کرد و بر منبر قلیان کشید، یکی از  سید عبداهلل بهبهانی که در تهران علنا فتوای

 28های معروف است.نمونه

ن اوایل ز هماابا آغاز جنبش مشروطیت، بازرگانان در جنبش شرکت داشتند، اما بازرگانانِ عمده 
 ی به توپ بستن مجلسدر آستانه 1911به مخالفت با مشروطیت برخاستند؛ سفیر آلمان در تهران در سال 

لبا از قعمده  زمینداران بزرگ کشور، روحانیان و بازرگانان»نویسد: در گزارشی به دولت متبوع خود می
بندی شواهدی از این دست، جان فوران در جمع«  29اند.های حکومت پارلمانی دلخور و خستهعوامفریبی

ی هتوان گفت طبقبنابراین، می»: کندنقش بورژوازی نوپای ایران در انقالب مشروطه را اینگونه خالصه می
 جام بخشسران وبازرگان ایران با توجه به همدلی با این طرف یا آن طرف مبارزه به دو دسته تقسیم شد 

عناصر ضد »دست آخر کار به جایی رسید که « 30اعظم این طبقه حمایت خود را از انقالب پس گرفت.
ی ارتش اخلهان مدمالکان، بازرگانان عمده، روحانیان، خواهانقالب ایران در کابینه، دربار، مجلس، بزرگ

بورژوازی بازار نیز که در آغاز با شور حتا خرده«. 31روسیه در ایران و سرکوب انقالب مشروطیت بودند.
را « ی جمعیتعمده»و شوق در انقالب شرکت داشت )در تحصن معروف باغ سفارت بریتانیا در قلهک 

(، با 33دادند، استادکارها و شاگردان بازار تشکیل می32ورانکسبه، صنعتگران و پیشهتجار بازار تهران، 
ها و تمخالف ، در تداوم انقالب از خود تزلزل نشان داد. اما علت این«تهدید طبقات پایین»ی مشاهده

 داد؟چگونه خود را نشان می« تهدید طبقات پایین»ها چه بود؟ تغییر جهت

های ها با اشکال و جلوهانجمن»ی سابقهی بیهای انقالب مشروطه توسعهیکی از ویژگی
، مجلس اول در مهرماه همان سال تشکیل 1285پس از صدور فرمان مشروطیت در مرداد 34بود.« گوناگون

ترین ای که در عمل مهمکارانِ زمیندار، روحانیان و بازرگانان عمدهشد، مجلسی در کنترل محافظه
وریت خود را تثبیت حق مالکیت مالکان عمده در برابر دربار و جلوگیری از تداوم انقالب و رسیدن مأم

های خاص خود را تشکیل دادند، اش تعریف کرد. درست است که مرتجعین نیز انجمنبه اهداف واقعی
ی مبارزهتشکل و »های بسط آگاهی طبقاتیِ طبقات فرودست و های مردمی عمدتا عرصهاما انجمن

گرد آمده بودند « ی ملی انقالبکمیته»ای به نام رهبران انقالبی در تهران در کمیته 35بودند.« خواهانآزادی
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های باکو در کردند و با سوسیال دموکراتهای دیگر عمل میی رابط مجلس و انجمنمثابه حلقهو به
های ایالتی رشت و تبریز با الهام از که انجمن اندبرخی از محققان بر این عقیده 36ارتباط بودند.

ها هر چه بوده باشد )سنت ی الهام این انجمناما سرچشمه 37های روسی شکل گرفتند.«سوویت»
ها مجامعی بودند که عمیقا های روسی( این انجمنهای صنفی و مذهبی در ایران یا سوویتانجمن

ی برخی مناطق به رقبای ی ادارههای دموکراتیک خود در زمینهخصلت شورایی داشتند و به سبب گرایش
ترین انجمن در این دوران انجمن تبریز است، حکومت مرکزی تبدیل شده بودند. از این حیث، مهم

جا که برخی از نویسندگان مغرض تا آن 38ای مستقل را در راه دموکراسی آغاز کرد.شهری که مبارزه
اند و در این راه از تقلب و تحریف و دستکاری های مردمی کوشیدهکردن انجمناماند در بدنتوانسته

های مردمی، اند. برخالف حمالتی از این دست که انجمنها و منابع تاریخی نیز فروگذار نکردهداده
 کنند، کسروی و برخیویژه انجمن تبریز، را مراکز انتشار خودسری و هرج و مرج معرفی میبه

ی سنتیِ آن دوران تاکید ها بر جامعهبخش جنبش مشروطه و تشکیل انجمننویسندگان دیگر، بر اثر حیات
های مردمی نه ایجاد هرج و مرج، بلکه اند که کارکرد انجمناند؛ و از سوی دیگر نشان دادهورزیده
ها ورزیی مجلس مشروطه و غرضهای جمعیِ شهر در برابر کوتاهیی نظمی دموکراتیک در ادارهاشاعه

میرزا و پیرامونیان او را چون دست محمدعلی»های هواداران رژیم قدیم بوده است. کسروی: و کارشکنی
برتافته بودند، انجمن هم به جای عدلیه نشسته و به دادخواهیهایی که از خود تبریز یا از شهرهای دیگر 

 «39کوشید.کمران نشسته به ایمنی شهر و سامان آن میداد، و هم به جای حرسید گوش میمی

)از دیدگاه « کنندهنگران»ای های روستایی در گیالن و آذربایجان توسعهدر این دوره، انجمن
زاده در مورد این کنند. آفاری گزارشی را از تقیمرتجعین و بورژوازی حاکم بر مجلس( پیدا می

ها بر پا شد تقریبا مثل مجلس ملی ی بالد ایران انجمنکم کم در همه»د: کنهای روستایی نقل میانجمن
کردند و مراکز انقالب شده و به شکایات از دست مستبدین و خوانین ی امور مداخله میوالیتی، در همه

در  ها و باالخرهنمودند. کم کم در قصبهو اعیان و علما و مالکین رسیدگی کرده و فقرا را حمایت می
ها پیدا شد و تقریبا منتهی به هرج و بعضی از والیات مانند آذربایجان و گیالن در دهات بزرگ نیز انجمن

شده یافت که بر هم زدن آن محال گشت و لهذا مجلس شورای ملی خود را پیشِ یک کارِ واقعمرج می
خودسریها و بی قاعدگیهای  بود و لهذا مجبور شد که برای قوت خود و استرضای والیات هم برای رفع

های ایالتی و والیتی نوشته و ترتیب های قصبات و دهات قانونی برای انجمنها و حذف انجمنانجمن
ها که در الجزایر است اقتباس بدهد. این قانون را از روی قانون فرانسه و مخصوصا همان نوع انجمن
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د عبارت بود از اقدامات روستاییان در اخراج مباشران خواندنمی« هرج و مرج»چه مجلسیان آن« 40کردند.
های محلی برای سازماندهی مقاومت. اربابان زمیندار و تشکیل انجمن« سهم»و خودداری از پرداخت 

، به گواهی برخی شاهدان عینی، این «طلبیومرجهرج»و « گریزیقانون»رغم اتهام جاست که بهجالب این
های شهری کردند و به انجمنی دولت، ده یکِ محصول را جمع میرای تأمین هزینهب»های محلی انجمن

نویسد: های شهری میهای روستایی و انجمنی انجمنزاده در مقام مقایسهآوتیس سلطان« 41فرستادند.می
حبت بر سر تصرف آمدند، اما در روستاها صهای ناظر درمیها معموال به صورت ارگاندر شهرها انجمن»

شدند اولین که در روستاها تثبیت میها به محض آنی نقاط ایران انجمنقدرت بود. تقریبا در همه
شان تعقیب و دستگیری عمال شاه و امتناع از پرداخت مالیات و تالش برای تصرف اراضیِ اقدام

های خود را ای رادیکال نیست که آرمانههای چپها گزارشولی آیا این« 42زمینداران بزرگ و غیره بود.
کنیم که به هیچ اند؟ برای رفع این شبهه به گواهیِ مورخی رجوع میهای تاریخی جا زدهبه عنوان داده

 به شمار آورد. « چپ رادیکال»توان او را وجه نمی

دموکراسی اجتماعی در نهضت فریدون آدمیت در بخش سوم از اولین قسمت کتاب 
قیام روستاییان »کند که تصدیق می« حرکت دهقانی و سیاست مجلس اول»با عنوان  ت ایرانمشروطی

فکر »بنابر روایت او  43بوده است.« گیالن علیه مالکین کم یا بیش واجد خصوصیت جنبش اجتماعی
لغای ا»اش هم سازگاری برخی از شعارهای مشروطه، از جمله و دلیل« خواهی به ده راه یافته بودمشروطه

آدمیت  44بود.« هستی آن طبقه»، با «نسخ زورستانی از زارع»و « تعدیل مالیات رعیت»، «رسم تیول
برخالف مورخانی که عقیده دارند طبقات فرودست معنای مشروطیت را درست نفهمیده بودند عقیده 

 "آزادی ملت"که با ی مردم است. و اینرعایا کمابیش فهمیدند که پس از این حکمرانی به اراده»دارد که 
ی دهقان به ی هشیاری طبقهپذیرند. این خود مقدمهرا نمی "همجنس خودشان"ی زارع دیگر بندگی طبقه

گردیدند و تحرک اشتراک منافع اجتماعی خویش بود. بدون هشیاری طبقاتی، برزگران متشکل نمی
ع وجود داشت، ولی چون آگاهی طبقاتی ی زارکما اینکه طی ادوار تاریخ طبقه—یافتنداجتماعی نمی

سرانجام مجلس اول زیر فشار انقالبیون، آن « 45نداشت همچنان نامتشکل ماند، عاری از تحرک اجتماعی.
به تصویب رساند و با تعلل و تردید در حمله به حقوق  به شکلی ناقص و نیم بندسه شعار انقالب را 

ی زمینداران بزرگ، گامی در جهت شکست انقالب )حتا انقالب بورژوایی( و روی گرداندنِ مردم مالکانه
گشت: از مجلس و مشروطه برداشت؛ و این نکته نیز به هستی اجتماعیِ بورژوازی نوپای ایران برمی

یافتن تجارت جهانی به کثر تاجرانی که با پیوستن ایران به بازار جهانی و رونقکه قبال اشاره شد اچنان
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اش به ی تجاری تبدیل شده بودند، از ضعف مالی دستگاه دیوانی و الزامی سرمایهصاحبان عمده
شدند  هایی تبدیلهای خالصه برای جبران کسری بودجه استفاده کرده و به مالکان زمینکردن زمینواگذار

که عمدتا به کشت محصوالت کشاورزی دارای تقاضا در بازار جهانی اختصاص داشتند. طبیعی است که 
نحوی از ایشان بودند، زیر زمیندار و روحانیانی که با ایشان همدل و خود به-مجلسی با اکثریتِ بازرگان

واقع، اکثر نمایندگان مجلس رفتند. دررو اعطای زمین به دهقانان نمی« رسم تیول»بار لغوِ واقعیِ 
و به ایشان ظلم کنند! سید محمد طباطبایی، « مال مالکین را بخورند»هوشیارانه مراقب بودند که مبادا رعایا 

مقصود از زحمات تأسیس مجلس، رفع ظلم بود. »به اهالی تنکابن پیام داد که « مشروطه خواه»روحانی 
دست از شرارت بدارید، وَاال دولت مجازات خواهد داد، و  …شماها این عنوان را اسباب ظلم قرار دادید

گونه به مجلس شکایت بردند: مالکان گیالن نیز زیر فشار جنبش دهقانی این« 46ماها مداخله نخواهیم کرد.
اند که معنی سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن مالیات است. رعایای گیالن همچو فرض کرده»

 رعیتو تمام  اند و بعضی هم متواری شدهبه این جهت سرکشی نموده مالیات نداده حال رعایای اینجا
در این مورد، پاسخ « نظر کلی مجلس»آدمیت برای روشن کردن « 47مختل است. تکلیف چیست؟ خانها
اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت »کند: الدوله رئیس مجلس را به انجمن والیتی رشت نقل میصنیع
نماید که اصول مجلس قویاً خواهش می …انداند، و رعایا بنای خودسری را گذاشتهریت را نفهمیدهو ح

از دیدگاه اکثریت مجلسِ اول معنای  48«.مشروطیت را به مردم بفهمانند، و رفع این اغتشاشات را بنماید
این منافع را به رسمیت مشروطه عبارت بود از تأمین منافع زمینداران و بازرگانان عمده و هرکسی که 

ی مشروطه، عبدالحسین میرزا فرمانفرمای شناخت معنای مشروطیت را نفهمیده بود. وزیر عدلیهنمی
رعیت ما علم »کند: گونه نطق می، در مجلس این«که خود از مالکان درجه اول مملکت بود»معروف، 

ی شرعی د که باید مال مردم را خورد و بهرهپندارداند معنی مشروطیت چیست. و همچو میندارد. و نمی
 …که به حکم شریعت[ هرکس هر قدر مال دارد مال خودش هست]مگر نه این …مالک را هم نداد

دین با دیندار برابر. این هرج و ها سر همین است که فقیر با غنی مساوی باشد، و بیامروز تمام این نزاع
توان یافت که این حجم از حماقت و وقاحِت ناشی از کالمی می تردر تاریخ معاصر کم« 49مرج است.

نظر »هستی اجتماعی را چنین روشن و با این حد از ایجاز در خود گنجانده باشد و جالب اینجاست که 
که با گذشت چندین دهه از نطق فرمانفرما در تر اینبا فرمانفرما همسو بوده است )مضحک« کلی مجلس

ه، برخی نمایندگان پرمدعا و توخالیِ آگاهی طبقاتیِ بورژوازی در کسوت شبه نخستین مجلس مشروط
، کتابهای چند «آگاهی ملی ایرانیان»فیلسوفان پرهیاهو همچنان برای صورتبندی همین مدعیات در قالب 

درازی و وراجی خود آورند و به رودهپدید می« ایچند هزار صفحه»ای و مجموعه آثار صد صفحه
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قضیه این نبود که آیا گیالنیان »خواندنی است: « نظر کلی مجلس»بالند!(. داوریِ آدمیت درباب این می
خواهی هم در میان نبود. مطلب اند یا نه. صحبت تدریس علم مشروطهمفهوم مشروطیت را دریافته

ربابان را به امالک راه فهمید. یعنی برزگران جمع شدند، اای بود که هر کس با شعور متعارفی آنرا میساده
گفتن خواستند. جماعتی هم که به سنت دیرین، از ترس اربابان جرأت ترکندادند، و حقشان را می

کند البته آدمیت فراموش می« 50کشتزارها را نداشتند، اکنون از ملک اربابی بگریختند. خود را آزاد ساختند.
ای بود که اکم بر مجلس ناشی از هستی اجتماعی طبقهدر طبقات ح« شعور متعارف»بنویسد که این فقدان 

ای داوریِ دادند. این گفته را به هیچ وجه نباید گونهاش اکثریت مجلس اول را تشکیل مینمایندگان
در آن مرحله از « رشد نیروهای مولد»جبرگرایانه پنداشت و تصور کرد معنایش این است که میزان 

داد چنین اموری را بفهمد. بلکه منظور این است که ی ایران اجازه نمیبه بورژواز« تکامل تاریخی»
اش را رقم زده کرد هستی اجتماعیمناسبات طبقاتی و میدان نیرویی که بورژوازی ایرانی در آن بازی می

آمد، و این برنمی« شعور متعارفی»ای که به این ترتیب رقم خورده بود چنان بود و از هستی اجتماعی
درک کند؛  توانستینم رااش معنای مشروطه و حتا دموکراسیِ بورژوایی اقتضای هستی اجتماعیطبقه به

ای دیگر تا امروز همچنان پابرجاست. بر اساس توازن همین نیروها بود که سرانجام در شیوهمشکلی که به
ترتیب، دهقانان همچنان از مالکیت ها به تصویب رسید. به این تیول« برگشتنِ»بلکه « الغا»مجلس اول نه 

آوردند محروم ماندند، در عوض فرستادگان حکومت مرکزی مأمور به محصوالتی که به عمل می
آمدند و موظف بودند بخشی از این عواید شمار میبه« تیول»هایی شدند که سابقا آوری عواید زمینجمع

احبان قبلیِ تیول بسپارند، یعنی صاحبان تیول ی حکومت مرکزی و بخشی را نیز به صرا به خزانه
ای که قبال حکام محلی ؛ حق دریافت مالیات اضافه«همچنان حق دریافت جیره و مواجب را حفظ کردند»

گرفتند به حکومت منتقل شد و روی کاغذ و در حد حرف اخذ مالیات اضافی توسط کدخدا، مباشران می
اما هیچکدام از اینها »دامه یافت؛ بیگاری برای اربابان نیز قدغن شد؛ و مقامات جزء ممنوع شد، اما عمال ا

  51«.این اصالحات ساختار اساسی طبقات زمیندار را در کشور تغییر نداد»؛ و در نهایت، «به اجرا در نیامد

های تازیانه»یکی از نتایج شروع فرایند ادغام ایران در قرن نوزدهم و تحول اجتماعی زیر 
های ی کارگرِ اولیه خاستگاهی کارگر بود. این طبقهی طبقهی اولیهگیری هسته، شکل«ضرورت خارجی

یا شاید اکثریت آن را  متنوعی داشت: از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم قسمتی از نیروی کار ماهر
« تهیدستان و بیکاران شهری»در اختیار صنایع جدید گذاشته بود؛ نیروی کار غیرماهر را « وریبخش پیشه»

ی کارگر ایران کردند؛ و سرانجام بخشی از طبقهتأمین می« آمدنددهقانانی که در طلب کار به شهر می»و 
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ترکیب »فوران در جدولی  52کردند.و کار به روسیه مهاجرت میدادند که برای اقامت را کسانی تشکیل می
در »های مختلف در داخل ایران کند و با جمع شمار کارگران در شاخهرا تشریح می« ی کارگر ایرانطبقه

تا  142450)صنایع جدید، بخش خدمات و بخش صنایع دستی و سنتی( به مجموع « 1914حوالی سال 
گوید اند میاو با ارجاع به برآورد کسانی که در مورد کارگران مهاجر تحقیق کرده 53رسد.نفر می 147250
 500تا  450به  1913اند، این تعداد در سال تقریبا صدهزار ایرانی در روسیه اقامت داشته 1900در سال 

  54هزار نفر رسیده است.

ازده و بار بود: ده، دون فالکتتوان حدس زد، در آن دوران وضعیت کارگران در ایراکه میچنان
 زدهایدر برخی موارد شانزده ساعت کار روزانه؛ دستمزدهای ناچیز؛ کارگران کودک و زن و دستم

با »دیگر،  ز سویاناچیزترشان؛ فقدان بهداشت و شرایط ایمنی؛ تبعیض میان کارگران خارجی و ایرانی. اما 
ی هتوان گفت طبقکردند مینایع ایران اعمال میدر نظر گرفتن کنترلی که خارجیان بر بخش اعظم ص

 1293کم در دار شکل گرفت یا دستی سرمایهاش در این دوره، قبل از طبقهکارگر ایران به رغم کوچکی
ی ی نقش این طبقهفوران درباره« 55تر بود.داران ایرانی پیشرفتهی سرمایهم. در مقایسه با طبقه 1914ش./

و  پیوست ی کوچک کارگران ایران با شور و شوق به انقالبطبقه»نویسد: انقالب مشروطه می کوچک در
ا تشکیل ری کارگری ایران ای شرکت کرد و نخستین اتحادیههای پردامنهدر اعتصاب 1289تا  1285از 
کوچکی از کارگران  و به دست محمد پروانه و گروه 1385ی کارگران ایران در سال اولین اتحادیه« 56داد.

 فعالیت ادیه ازاین اتح« استبداد صغیر»ی کوچکی در خیابان ناصریه سازمان یافت؛ در دوران در چاپخانه
را « اپچی سراسری کارگران صنعت اتحادیه»های تهران کارگران چاپخانه 1289باز ایستاد؛ در سال 

ی ال اعضاسد همان را آغاز کردند؛ در خردا« ارگراناتفاق ک»ای با عنوان سازمان دادند و انتشار روزنامه
اکی بش اشتراهر جناولین تظ»اند که برخی از نویسندگان آن را این اتحادیه اعتصاب موفقی را سازمان داده

 57اند.به شمار آورده« یا سوسیالیستی در ایران

ها در سیال دموکراتهای سوسیال دمکراتیک و فعالیت سوشدن و رواج اندیشهمورد قبول واقع
، بلکه «تماس با غربیان»اصطالح فرهنگی و ناشی از ایران را در همین میدان باید فهمید: نه امری به

ترین شواهد حاکی از فعالیت عملی ی کارگر نوپای ایران. قدیمیای مرتبط با هستی اجتماعی طبقهپدیده
های شود. یکی از این فعالیتی قرن بیستم مربوط میهاها در ایران به نخستین سالسوسیال دموکرات

ی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه ها در ایران کمک به انتقال نشریهنهانی سوسیال دمکرات
ای به سال )ایسکرا( از اروپا به باکو )برلن، وین، تبریز، باکو( زیر نظر لنین و همسرش بوده است. در نامه
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مطبوعات در »گروپسکایا، خطاب به متصدی این کار در حاجی طرخان نوشته است: ، همسر لنین، 1901
شود مطبوعات را زود رساند؟ دانستن این چطور می…چهار بسته )از برلن( به ایران ارسال گردیده است 

های ایسکرا مناسب است یا نکته از این لحاظ مهم است که روشن شود آیا این راه برای ارسال شماره
ی ایسکرا در باکو که به دلیل دیر ی روزنامهو لنین در پاسخ به نماینده« برای فرستادن جزوه و غیرهفقط 

به ایران فقط چندی پیش »رسیدن مطبوعاتِ ارسالی عقیده داشت این راه نامناسب است، نوشت: 
است توفیق  ی عدم موفقیت زود است. ممکنمرسوالتی فرستاده شده، بدین ترتیب قضاوت کردن درباره
کتاب دریافت کند و هنگامیکه دریافت شد  برلنحاصل شود. به گیرنده در تبریز اطالع دهید که او باید از 

خواهان، از جمله دهخدا، برخی نویسندگان اروپایی به مالقات برخی از مشروطه 58«به شما بنویسد.
د. کسروی نیز در بخشی از گفتار سوم انمعاضدالسلطنه و کریم خان رشتی با لنین در اروپا اشاره کرده

آمدن اینان به دلیریِ »در انقالب مشروطه یاد کرده است: « ایرانیان قفقاز»به نقش  تاریخ مشروطه ایران
شدند و راه را به بودند در هر کاری پیشگام میبازی میخواهان افزود، و چون مردان آزموده و دیدهآزادی

کوشیدند. یک می مردمپرداختند و به آگاهانیدن ی از اینان به سخنگویی نیز مینمودند و کساندیگران می
دسته از بیباکی اینان رمیدند و مالیان آنان را بیدین خوانده و بیزاری نمودند، لیکن انبوه آزادیخواهان به 

همدستان او  آنان ارج گزاردند و از آمدنشان خشنودی نمودند. به پیروی از اینان بود که علی مسیو و
ایشان بود که به فارسی ترجمه کرده و به  "دستورنامه"ی مجاهدان را در تبریز پدید آوردند و همان دسته

کردند و ما بارها به یاد مشروطه می شرفتیپدست مجاهدان دادند. از هرباره ایرانیانِ قفقاز یاوری به 
های آذربایجان و گیالن، ها در جنبشوکراتگذشته از نقش سوسیال دم« 59کارهای آنان خواهیم پرداخت.

ها بیش از بورژوازی به وظایف ملی دموکراتیک باید به این نکته نیز اشاره کرد که سوسیال دموکرات
وقوف داشتند و فراتر از آن، و با آگاهی از ناتوانی بورژوازی، حتا خواهان تداوم انقالب با پشتیبانی 

ی ای که در کنگرهتحت تاثیر نظامنامه 1286ی صور اسرافیل از پاییز زنامهدهقانان و کارگران بودند. رو
ای از مقاالت را ( به تصویب رسیده بود، انتشار سلسله1286ها در مشهد )شهریور سوسیال دموکرات

ال زیاد ها که به احتماست، در این مقاله« تحلیل آشکارتر طبقاتی»هایشان کند که یکی از ویژگیشروع می
ی ارضی با عموم در ی وضعیت دهقانان و مسئلهی بیشترشان دهخدا بوده است، افکاری دربارهنویسنده

شود که دهقانان و ی ایران فقط در صورتی حل میگوید مسائل عدیدهشود. نویسنده میمیان گذاشته می
گیرد: قل بخشی از آن، به خودشان تعلق میی کارشان به طور کامل، یا حداکارگران مطمئن شوند که ثمره

بودن رعیت در آن قسمت برای جلوگیری از این فقر عمومی و فساد اخالق مُسری بالشک تنها مالک»
در همین « زمین که زحمتش را به عهده گرفته بهترین عالج مجرب و آخرین دوای منحصر است.
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ی سنتیِ ای برای توزیع زمین در پیش گیرد تا جامعهشود که برنامههاست که از مجلس خواسته میمقاله
ی این سلسله مقاالت شدن و دموکراسی آغاز گردد. نویسندهداری ریشه کن شود و صنعتیپیشاسرمایه

ی اصالحات ارضی صور اسرافیل در پاسخ به کسانی که طالب اصالحات تدریجی بودند و اجرای برنامه
دانستند و برای اثبات ادعای خود به تاریخ غرب زودتر از موعد و نابهنگام می و سایر اقدامات رادیکال را

کردند و عقیده داشتند نخست باید حکومت قانون زمین استناد میی تحوالت مغرب«پانصدساله»و سیر 
اقتصادی -شدن منازعات سیاسی مجالی برای ورود به مسائل اجتماعیمندبرقرار شود تا پس از قاعده

ید محدودیت اصالحات کند که روشنفکران ایران بای اساسی اشاره میفراهم شود، نخست به این نکته
قانونی را بشناسند و بفهمند که بر خالف ادعاهای )مستشارالدوله و ملکم خان و نمایندگان مجلس( 

ی فرادست ن طبقهی بالهای ملت را از میان بردارد چوتواند به تنهایی همهصِرف وجود قوانین نمی
قانون در ضمن هزاران »ها در جامعه استفاده کند. تواند خیلی راحت از قوانین برای تثبیت نابرابریمی

المنفعه بالشک تسلط اغنیا، عبودیت فقرا و اجتماع اموال هیئت در مرکز معینی محافظت کرده، ی عامفایده
کند که جوامع اروپایی حتا به این نکته اشاره می«. کندآقایی یک قسمت و بندگیِ قسمت دیگر را ابدی می

اند. داری تبدیل شدهی بربریت جدیدی به نام سرمایهی پارلمانی به صحنههای دقیق و سنجیدهبا آن نظام
های ایران، نه هیچ کشیش انکیزیسیون به این قدر از تسلط نه نرون تاریخ روم، نه ضحاک افسانه»

و در نهایت «. اندری عصر حاضر اروپای متمدن مالک و به این درجه از آدم کشی مقتدر نبودهداسرمایه
دار ی سرمایهای روی داده که طبقهگیرد که امتیاز ایران دقیقا این است که انقالبش در زمانهنتیجه می

ی ی از این موقعیت عالوه بر مرحلهگیرتوانند با بهرههای ایران میپرسد: آیا رادیکالکوچکی دارد، و می
ی سوسیالیستی حرکت داری به سمت جامعهانقالب دموکراتیک و اصالح مذهبی، با جهش از فراز سرمایه

 60کنند؟ 

اش را بسته زبان« افسون مالکیت»همین رویکرد است که مجلس بورژوازی را که به تعبیر آدمیت 
هایی را تحمل کند، هراساند و برای «تندروی»توانست چنین اش نمیبود، و و به اقتضای هستی اجتماعی

ته آدمیت نیز یکی از ی این روزنامه واداشت. البها به توقیف چندبارهجلوگیری از شیوع این اندیشه
هایی چون صور اسرافیل و از جانب روزنامه« هاتندروی»کسانی است که علت شکست مشروطه را همین 

هرج »کند که ای به این نکته نمیها گرد آمده بودند؛ او هیچ اشارهدر آن« افراطیون»داند که هایی میانجمن
نویسد می« افراطی»های و نمایندگان مجلس اول پای انجمن «مشروطه»که او به تبعیت از دولت « و مرجی

های طبقات فرداست هایی بوده است که ائتالف بورژوازی و پسماندهها و کارشکنیدرواقع، حاصل حمله
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ها برای جلوگیری از تداوم انقالب در فعالیت انجمن -عمدتا درباریان و اربابان زمیندار–قدیمی 
  61اند.کردهمی

سیال به رهبری سو -ویژه دهقانان و کارگرانبه-درواقع، هراس از پیشروی طبقات فرودست 
 ع سوقگردانی از انقالب و همدستی با ارتجاها بوده است که بورژوازی حاکم را به رویدموکرات

را  یرانخواهی در ای اولین جنبش دموکراسیمنزلهترین علت شکست انقالب مشروطه بهدهد. مهممی
 وجو کرد. باید در هستی اجتماعی بورژوازی و رویکرد سیاسی ناشی از آن جست

گان ز نخبابر همین سیاق، هستی اجتماعی بورژوازی بود که این طبقه را در ائتالف با برخی 
 به این شروطهمحاکم به حمایت از استبداد نظامی رضاخان سوق داد. بورژوازی ناتوان ایران از انقالب 

ا و در دارگرو، به سبب ناتوانی از تشکیل دولتی بورژوایی همواره ناگزیر بوده است پشت دولتی اقتس
ربار هد؛ و هددامه ای از این دو( به حیات خود ای هژمونی گفتارهای ناسیونالیستی و مذهبی )یا آمیزهسایه

متیازی ابقات طین انقیاد این دولت اقتدارگرا در مواجهه با خیزش فرودستان ناگزیر شده است برای تضم
بقات طلبی برداشته است ولی به محض اینکه پیشرویِ طخواهی و اصالحها بدهد، علَم تحولبه آن

ن ودتاچیاکه با ی انقالب قرار گرفتی حساسی رسیده، به انقالب منتهی شده یا در آستانهفرودست به نقطه
ت ت دولی انقالب همدست شده و از تاسیس یا تجدید حیای مصادرهیا مجمع ضدانقالبیِ مجری پروژه

وقات اهی اگاقتدارگرا حمایت کرده است و در این مسیر همواره موفق شده است خرده بورژوازی و حتا 
سال اخیر  115ی حیات بورژوازی ایران در سایر طبقات فرودست را نیز با خود همراه سازد: این چرخه

 بوده است. 

مالکان، نگ جهانی اول عناصر ضد انقالب از دربار و کابینه گرفته تا بزرگقبل از شروع ج
ی ارتش روسیه در ایران و سرکوب انقالب مشروطه بازرگانان عمده و برخی از روحانیان خواهان مداخله

یه بخشی از امپراطوری روس»ی همین چراغ سبزها بود که قبل از جنگ، شمال ایران عمال واسطهبودند. به
کردند. در جنوب نیز، های روسی اداره میجای حکومت، کنسولو آن مناطق را به« 62شدمحسوب می

های نفتی را تضمین کرده بودند. با آغاز جنگ جهانی ها با همکاری شیخ خزئل کنترل بر میدانانگلیس
رد، طرفی کاعالم بی« 63ان نرسدی مخاصمات به خاک ایرکه دامنهبرای این»دانیم، ایران که میاول، چنان

ی درگیری قوای روسیه، عثمانی و مانست. ایران به صحنهکه البته با وضعیتی که اشاره شد، به شوخی می
روسیه و بریتانیا بار دیگر 1916بریتانیا تبدیل شد. تامین مایحتاج جنگ باعث بروز قحطی شد. در سال  
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ناطق نفوذ به رسمیت شناختند. مضمون قرارداد از یک سو طی پیمانی سرّی اقتدار یکدیگر را در م
ی مستقیم ی تزاری و از سوی دیگر اعطای اختیار ادارهشدن صفحات شمالی به خاک روسیهضمیمه

و سرنگون شدن امپراطوری تزاری ورق برگشت.  1917اکتبر  جنوب ایران به بریتانیا بود. اما با انقالب
ها و امتیازهای حکومت ی پیمانی تخلیه شد و حکومت جدید شورایی همهشمال ایران از قوای روس

تزاری را بی هیچ قید و شرطی ملغی ساخت. به این ترتیب، سراسر ایران به قلمرو استعماری بریتانیا 
ویژه در خراسان، آذربایجان و های مقاومت در سراسر ایران، بهتبدیل شد. تاریخ این دوران، شاهد جنبش

ها و اعتصاب 1297و  1296های های کارگری در سالجنبش اتحادیه»شدنِ الن است؛ البته از سر گرفتهگی
را نیز نباید نادیده گرفت. این وضعیتی است که « و تظاهرات از سوی نانوایان و کارگران چاپخانه

های مقاومت در برابر جنبشکنند تا توصیف می« هرج و مرج داخلی قبل از رضاخان»نگاران بورژوا تاریخ
ی قاجار را عامالن هرج و مرج و رضاخان را منجی ایران معرفی نشاندهامپریالیسم بریتانیا و دولت دست

طلبان سابق نزدیک سو بورژوازی نوپای ایران به مستبدان و مشروعهکنند. در چنین شرایطی بود که از یک
ها می منفرد پای فشرد و از سوی دیگر، بریتانیا برای مهار این جنبششد و بر ثبات و امنیت به مثابه الزا

، استراتژی «جلوگیری از صدور انقالب کمونیستی به ایران»های چپ داشتند، و برای که اکثرا گرایش
 فراهم آمد.  1919گیریِ قرارداد های شکلخود را تغییر داد و به این ترتیب، زمینه

اش با نمایندگان درباری و زمیندار در مجلس اول اتکا به قدرت ائتالف در واقع، بورژوازی با
مالکیت « حق»داری را به زمین« امتیاز»موفق شده بود تضمینی قانونی برای مالکیت زمین فراهم سازد و 

ودند هایی را از راه خرید به دست آورده بای را که زمینتبدیل کند و از این طریق حقوق بازرگانان عمده
به این ترتیب،  64تثبیت کند و عالوه بر این، مالکیت سرمایه را نیز رسمیت و استحکامِ حقوقی بخشد.

ی حاکمی که به تنهایی قادر ی حاکم تبدیل شده بود؛ البته طبقهبورژوازی در این دوران به بخشی از طبقه
« تمام طبقات»مورخان از اتفاق نظر طبقات فرودست نبود. برخی از  تضمین انقیادخود و  تامین منافعبه 

اند. این اتفاق نظر، البته اگر در مورد آن در این دوران در مورد لزوم برقراری نظم و امنیت سخن گفته
ی آغاز کسب چیرگی لیبیدویی از سوی بورژوازی است. بورژوازی که با اغراق نکنیم، درواقع، نشانه

وضوح متوجه شده بود که با چنین توفیق نیافته بود و به در کسب چیرگی« خواهیدموکراسی»گفتار 
را « استبداد -دموکراسی»گفتاری باید تن به چیرگی طبقات فرودست و خطر تداوم انقالب بدهد، گفتارِ 

« هرج و مرج-نظم و امنیت»کنار گذاشت، و کوشید مقتضیات هستی اجتماعی خود را در قالب روایتِ 
ی زمیندار، توفیقی نسبی به دست آورد. در همین اه، مستظهر به پشتیبانی طبقهصورتبندی کند و در این ر
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شود. در ومرج معرفی مینظمی و هرجخواهی بدنام و عامل بیچارچوب است که مشروطه و مشروطه
اش صرفا در گرو برقراری این دوره، بورژوازی تشخیص داده بود که حفظ و گسترش هستی اجتماعی

و « ایجاد ارتش یکپارچه»در تمام قلمروهای زندگی اجتماعی است که از جمله با « نضباطنظم و ا»
قابل تحقق خواهد بود. اما این طبقه به تنهایی قادر به تشکیل دولتی نبود که « دادن امور مالیسازمان»

 ی ایجاد چنین وضعیتی را به اجرا در آورد. پروژه

ی پروژه یرااج منضدر ایران اشاره شد. در این دوران، بریتانیا  ی تغییر سیاست بریتانیابه زمینه
ایجاد  و تحت نظارت خودش برای حفاظت از هندوستان، در پی« های حایلای از دولتزنجیره»ایجاد 

ان، یعنی ی این زنجیره در آن زمحلقه« ترینحیاتی»و در عین حال « ترینضعیف»در « ثبات و امنیت»
دانستند. اما می« تجدید سازمان مالیه و ارتش ایران»یابی به این هدف را ها راه دستبریتانیایی 65ود.ایران، ب
ظر ی اصالح تشکیالت نظامی و غیرنظامی، با یکدیگر اختالف نمداران انگلیسی در شیوهسیاست
ستان در ایران و از یک طرف، لرد کرزن و وزارت امور خارجه خواهان حضور چشمگیر انگل 66داشتند.

 ستشارانمنظر  تشکیل یک نیروی نظامی یکپارچه با فرماندهی انگلیسی و ساماندهی امور مالی ایران زیر
ی السلطنهانگلیسی بودند؛ از طرف دیگر، وزارت جنگ، وزارت دارایی، وزارت امور هندوستان و نایب

ی کنندهرا پر هزینه و تحریکهند ضمن تصدیق آن اهداف، حضور حداکثری انگلستان در ایران 
سی نشست. ی نخست به کربرنامه 1919دانستند. سرانجام در سال احساسات ناسیونالیستی ایرانیان می

)وزارت  ی روابط خارجیپخت ادارهی لرد کرزن و دستی اندیشهزاده»ایران و انگلیس  1919قرارداد 
، دیگر ماند ی هند که بر مخالفت خود با قرارداد پابرجاطنهالسل( انگلیس بود و جز نایبامور خارجه

که چنان 67.«میلی در برابر انعقاد آن سکوت پیشه کردندهای دولت انگلستان سرانجام با بیخانهوزارت
الدوله و رتالدوله و فیروزمیرزا نصی کرزن و وثوقای که با توافق محرمانهدانیم، سرانجام پروژهمی

ارجی )آمریکا، های داخلی و خمنعقد شده بود، با مخالفت 1919الدوله در قالب قرارداد اکبرمیرزا صارم
ند ی اسفقیق اهمیت دارد این است که کودتاچه از دیدگاه این تحفرانسه و شوروی( شکست خورد. آن

: 68«1919 تحقق جوهر قرارداد»، راه دیگری بود برای 1304و به سلطنت رسیدن رضاخان در سال  1299
یا که ریتانبی ایران و انقیاد طبقات فرودست در چارچوب دولتی تحت حمایت ی حاکمهتامین منافع طبقه

اد به قرارد شکست این»توان تصدیق کرد ر همین اساس است که میمنافع این کشور را نیز تامین کند. ب
فتر ددر ، ظهور رضاخان، استقرار حکومت پهلوی، و گشوده شدن فصلی نو 1299کودتای سوم اسفند 

 69«.مناسبات ایران و انگلیس انجامید
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 دون توجهیچ، ببرخی از مورخین اتحاد جماهیر شوروی، مانند س. ایرانسکی، و. تریا، و م. پاولو
ان را ی ایربه این نکات، و درواقع، تحت تاثیر روابط شوروی و حکومت پهلوی در زمان خود، بورژواز

ت ایران به دس»اند: معرفی کرده« ملی»ی یک دیکتاتوری نظامی ای مترقی و رضاخان را سرکردهطبقه
د طبقات بار، الزم بوع فالکتانگلیس و ارتجاع فئودال در خطر تجزیه افتاده بود، برای رهایی از وض

ای باشد، دهی ایرانی به دیکتاتوری نظامی ملی که متکی بر ارتش و سیستم مالی اصالح شمترقی جامعه
ی نیروهای مولد ی فئودال از توسعهمتوسل گردد. زیرا امپریالیسم انگلیس، با کمک به طبقات پوسیده

 ش ملی ود ارتمود. از این رو شرط اساسیِ احیای ایران ایجانکشور و پیشرفت اقتصادیِ آن جلوگیری می
تجاری بود. -نعتیرهایی از وابستگی مالی به انگلستان و پشتیبانی دیکتاتوریِ نظامی از طرف بورژوازی ص

  70«ایران تحت رهبری رضاخان گام در این راه نهاد.

با توجه به ساحت واقعیِ  زادهدر نقد روایت امثال ایرانسکی و تریا است که آوتیس سلطان
داری تازگی تحت فشارهای امپریالیستی وارد فرایند ادغام در سرمایهتحوالت تاریخی کشوری که به

ی حاکم ایران در دهد که انگلستان با همدستی و درواقع تبعیِت طبقهالمللی شده است توضیح میبین
شد تغییر تاکتیک بدهد. او در نقد کسانی مانند  مجبور 1919های داخلی با قرارداد مواجهه با مخالفت

افراد بسیاری هنوز »کردند، نوشت: ایرانسکی و تریا که رضاخان را رهبری ملی و ضدانگلیسی معرفی می
دانست که همرزم او که رضاخان خوب میدانند، در حالیالدین میای جدا از سید ضیاءرضاخان را چهره

که این اواخر در مطبوعات اظهار نظر -گلیس است. با وجود این که بسیاری از رفقا های انمجریِ نقشه
اند، رضاخان را فردی صادق و منزه که شدیدا علیه انگلستان به انگلیسی بودن سید ضیاء معترف -اندکرده

که دو یرفتنِ اینتوان برای همیشه نفی کرد. مشکل است پذدانند. واقعیت تاریخ را نمیکند میمبارزه می
اند و در ضمن یکی از آنان عامل انگلیس و دیگری ضد ، جدا از هم عمل کرده1921رهبر کودتای سال 

رغم نظریات این رفقا، وقایع امپریالیسم انگلستان، یکی خائن، و دیگری رهبر ملی ایران بوده است. علی
اند. زمانی که سید ضیا کامال رسوا شد، هبعدی ثابت کرد که سید ضیاءالدین و رضاخان دو روی یک سک

ها به سید ضیاء اعتماد آن …الدین برگزید. ءی سیاست سید ضیاسفیر انگلیس رضاخان را برای ادامه
ها برای اعتماد کردن به رضاخان، شرایط بسیاری داشتند، زیرا او امتحان خود را پس داده بود. انگلیسی

های آنان اقدام های انگلستان شد و برای اجرای نقشهار زود متوجه خواستگذارده بودند. رضاخان بسی
.« 71های انقالبی گیالن، خراسان و آذربایجان پرداختنمود. او قبل از هر چیز، به سرکوب جنبش

« هافئودال»اند رضاشاه ایران را وحدت بخشیده است و علیهِ زاده در مقابل کسانی که معتقد بودهسلطان
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« 72ها با انقالب جنگیده استرضاخان بیشتر از فئودال»کند که نگیده است این واقعیت را یادآوری میج
ی مازاد در وجه تولید کنندهداران تصاحبتر، زمینها )یا به بیان دقیق«فئودال»اما در مورد غلبه بر 

و  1300ی تصرفات رضاشاه در دو دهه باید به این نکته توجه داشت که گرچه بر اثر«( بریسهم-دهقانی»
ی های اجتماعی دولت در این دو دهه طبقهی مالکان دگرگون شد، اما یکی از پایگاهترکیب طبقه 1310

ی چهل توانست از آن رها شود. ، میراثی که پهلوی دوم در آغاز دهه73صاحب اقتدار در روستاها بود
ای که بدون بورژوازی-ع بورژوازی وابسته به دولتدرواقع، حکومت رضاخان ضامن تأمین مناف

ی زمینداری بود که بر و طبقه -توانست به حیات خود ادامه دهدهای یک حکومت اقتدارگرا نمیحمایت
 ی تجاری نیز بودند. اساس اشارات پیشین، برخی از عناصرش صاحب سرمایه

ان ان رضاخدر زم« ملی»دف از تشکیل ارتش کند که هزاده همچنین به این نکته اشاره میسلطان
و، این از نظر ای حاکم ایران بود. مطابق منافع مشترک بورژوازی بریتانیا و طبقه« حفظ نظم در مملکت»

مده آه وجود باخلی ارتش نه برای مبارزه با امپریالیسم، بلکه برای سرکوب و مهار مخالفان و انقالبیون د
رسمی اتحاد  های ناهمخوان با خطها و تحلیلم به دلیل نظریه 1938ش/ 1317بود. متاسفانه او در سال 

نظر دقیق  صحت این 1320های استالینی شد و آنقدر زنده نماند تا در شهریور شوروی، قربانی تصفیه
 خود را به چشم ببیند.

ی ایران در عهدر اینجا باید دوباره بر این نکته تاکید ورزید که با توجه به وضعیت داخلی جام
توانسته ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و جایگاه ایران در بازار جهانی، بورژوازیِ ایران نمینیمه

داری جهانی و ای دیگر عمل کند. بر اساس تعادل نیروها در سرمایهای دیگر باشد و به شیوهگونهبه
در قالب دولتی دموکراتیک و مستقل هستیِ اجتماعی  توانسته استوضعیت داخلی ایران، بورژوازی نمی

ی در سایه فقطداری و بورژوازی در ایران خود را حفظ کند و گسترش دهد. رشد و گسترش سرمایه
ممکن بوده )و به یک معنا همچنان  -شرق یا غرب -های جهانی دولتی اقتدارگرا و متکی به قدرت
توانست با شمشیر و چماق و فرهنگ قزاقی ه در ایران تنها میسرمای»هست(. به قول محمدرضا سوداگر 

دموکراتیک از همان آغاز با هستی -انجام وظایف ملی 74«.یا چیزی مشابه آن ره خود را به جلو بگشاید
اجتماعی بورژوازی ایران تعارض داشته )و همچنان دارد(. بورژوازی ایران از آغاز تا پایان دوران پهلوی 

از تجاری بوده است که از طریق اتکا به دولت اقتدارگرا و، مستقیم یا غیر مستقیم، تحت  ( متشکل1357)
ی خود را گذاری در کشاورزی و صنعت، سرمایهتاثیر مناسبات خارجی، از طریق تجارت، سرمایه

س از جنگ های پویژه از سالاندوخته است )همین ماجرا البته به نحوی دیگر در دوران پس از انقالب، به
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داریِ ملی، بورژوازی داری وابسته، سرمایههای رایج )سرمایهبندیسو تکرار شده است(. تقسیمبه این
های انباشت سرمایه در ایران و  هستی هیچ ربطی به فراز و نشیب( …کمپرادور، بورژوازی ملی 

هاتی اش در دورهش طبقاتیی رشد و گسترش بورژوازی و تغییرات آرایاجتماعی بورژوازی و نحوه
این ادعا که انباشت سرمایه در ایران واقعی نبوده چون همواره دولت در انباشت سرمایه  مختلف ندارد.

اساسی است. دخالت و تاثیر دولت و حتا اعطای انواع و دخالت و تاثیر دولت داشته است، ادعای بی
آالت و تاسیسات گرفته تا فراهم آوردن مواد خام و ماشین ها )از اعتبارات ارزان یا حتا مجانیاقسام رانت

ی های مالیاتی( هیچ تعارضی با انباشت سرمایه و توسعههای تولید و معافیتزیر قیمت و کاهش هزینه
ای غیر قابل کم تا آیندهداری ندارد. در کشوری مانند ایران )از گذشته تا امروز و دستروابط سرمایه

کوشیم خواهند بود. با یادآوری این نکات، می ها لوازم همیشگیِ انباشت سرمایه( اینبینیپیش
به  1300ی های فرایند انباشت سرمایه و حیات بورژوازی و نسبتش را با دموکراسی در دههفرازونشیب

 اجمال مرور کنیم. بعد به

از  75ن است.بورژوایی در ایرا« ییِزیربنایی و روبنا»ی استقرار نهادهای دوران رضاشاه دوره
وران دگر( یا )سودا «انتقالی»دارانه در ایران، دوران رضاشاه را باید دوران ی روابط سرمایهدیدگاه توسعه

ط ی تمامیتی از روابمنزلهداری )بهتولید سرمایه به شمار آورد، دورانی که وجه« داریگذار به سرمایه»
کند. یدا میپتژیک رفته بر آنها چیرگی استرایابد و رفتهای سنتی تولید توسعه میهاجتماعی( در کنار شیوه

گونه توان اینهای بعدیِ تاریخ اکنون ما میی دولت مدرن و بورژوازی را در این دوره و دورهرابطه
( 2وازی؛ رژبو تأمین منافع( فراهم ساختن مقتضیات انباشت سرمایه و از این طریق، 1صورتبندی کرد: 

شت که وجه دای کارگر(. البته باید به این نکته تویژه طبقهطبقات فرودست )به تضمین انقیادمهار و 
 نافع اینی تاریخی با مطور کلی، ممکن است در این یا آن برههساختن مقتضیات انباشت سرمایه بهفراهم

 ن را بهسندگان نکته است که برخی از نویتوجهی به همییا آن بخش از بورژوازی تعارض داشته باشد؛ بی
ی دولت با های ناراضی این طبقه رابطههای بخشاشتباه انداخته و باعث شده است با استناد به شکوه

هار رد که موجه کبورژوازی یا اصال سرشت طبقاتی دولت را انکار کنند. از سوی دیگر باید به این نکته ت
اطع و رخی مقبنیز در بلندمدت با منافع بورژوازی سازگار است اما در و تضمین انقیاد طبقات فرودست 

ض زی تعارورژوادرواقع، تحت تاثیر پیامدهای انباشت، با مقتضیات انباشت سرمایه و در نتیجه، منافع ب
ر دولت د ته کهتوجهی به این نکته نیز برخی از نویسندگان را به این توهم دچار ساخکند: و بیپیدا می

 کند. اطعی، یا حتا همیشه، فراطبقاتی عمل میمق
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های عالیتفبورژوازی ایران میان  1330ی تا اوایل دهه 1304از دیدگاه فعالیت اقتصادی، از 
دولت،  رژوازی،این نوسانات را باید در مناسبات بو« قانون»های صنعتی در نوسان است. تجاری و فعالیت

وازی وجو کرد. بورژالمللی جستداری بیندر متن مناسبات سرمایهی کارگر بورژوازی و طبقهخرده
با  ضاشاهراش در بازار جهانی و همچنین در مقابل طبقات فرودست، در آغاز انتظار داشت سبب ضعفبه

ا عمدت ها در برخی مناطقی آنطلب که علت برانگیزانندههای جداییسرکوب انقالبیون و برخی حرکت
لی، مس بانک ا تاسی، و همچنین ب«(فرونشاندن هرج و مرج»ل ملیِ مترقی بود )یا به تعبیر رایج، فقدان بدی

های تجاری ی رونق فعالیتونقل، زمینهها و سایر شرایط زیربناییِ حملی راهبرقراری امنیت و توسعه
صن مله تح)از ج« ضاتمراسم و اعترا»ایشان را فراهم آورد. حمایت تجار از سلطنت رضاخان در برخی 

 76ید.نفع سلطنت رضاخان( را بر همین اساس باید فهمبه 1304ی نظام در شهریور تجار در مدرسه

« اتاق تجاری ایران»شمسی، یعنی چند ماه بعد از آغاز سلطنت رضا شاه، اولین  1305مهر 16در 
ی تجار بودند که أت مدیرهی هیی ویژهاعضای موسس اتاق تهران قبال در خدمت کمیته»تاسیس شد. 

 1304های رضاشاه برای رسیدن به سلطنت در روزهای ششم تا هشتم آبان ماه برای حمایت از کوشش
به « هاقانون ثبت شرکت»و در خرداد همان سال « قانون تجارت» 1311در اردیبهشت « 77تشکیل شده بود.

مثابه اموری مستقل از امور مدنی و دارای قوانین های برای تسهیل امور تجاری )بتصویب رسید که پایه
کمیسیونی متشکل از  1311های تجاری فراهم آوردند. در خرداد ی شرکتخاص خود( و توسعه
های مالی و بازرگانی و اقتصادی به ریاست وزیر دربار وقت، عبدالحسین نمایندگان تجار و مقام

ها برخورداری از نهادها و مشارکت در جلسات آن تیمورتاش، تشکیل شد. مزیت عضویت در این
ی قانون جدید بود که در سایه« ی واردات و اعطای جوازهای وارادتیتخصیص سهمیه»امتیازات ناشی از 

به سبب پشتیبانی از دولت به »شد که انحصارات تجارت خارجی به گروهی از بازرگانان اعطا می
ی شصت نحوی دیگر و در شرایطی متفاوت در دههای که به)پدیده 78«های رسمی نزدیک شده بودندمقام

شمسی تکرار شد(. البته باید به این نکته اشاره کرد که تصویب قانون انحصار تجارت خارجی هدف 
ی گیرد که تاسیس ادارهدیگری داشت. هدف از تصویب این قانون که در کنار سلسله اقداماتی قرار می

ها بود، عبارت بود از تقلیل واردات صنعتی و سوق دادن شمسی یکی از آن 1310 کل تجارت در سال
در کنار « سیاست کنترل واردات کاالهای خارجی»های داخلی به سمت صنعت. به این ترتیب، سرمایه

از این دوره تا تقریبا پایان سلطنت  79سد بلندی بر سر راه واردات کشید.« سیاست کنترل اسعار خارجی»
تا  1312ی صنایع )دقیقا از اشاه صادرکنندگان از حمایت و کمک ارزی دولت برخوردار شدند، بودجهرض
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یکی از نکات نهفته در این  80برابر شد و نیروی کار صنعتی به ده برابرِ شمارِ پیشین رسید. 50( 1320
به تجارت «( متشخص»های رمایهی سمنزلهداران ایران )بهها این است که در دوران مورد بحث سرمایهداده

ی ایرانی در شرایط مادیِ آن دوران بود( سرمایه« طبیعی»بیش از صنعت عالقمند بودند )یعنی این تمایل 
 سازیِ دولت به سمت صنعت سوق یافتند. و فقط با حمایت و زمینه

 ا مقاماتببطه ارای راداران کشور از میان بازرگانان عمده و دترین کارخانهدر این دوران، بزرگ
طور کلی به 81.زمیندار برخاستند« هایشاید بعضی از خانواده»منصبان دولتیِ بلندپایه و حکومتی، صاحب

 از آن را گذاری شد که یک سوم را دولت و نیمیمیلیون دالر در بخش صنعت سرمایه 260در این دوره 
ی ایهدولت( تامین کرده بود )باقی سهم سرمهای اعتباری و ارزیِ بخش خصوصی )البته با حمایت

د متعلق درص 55درصد متعلق به دولت،  21شرکت صنعتی،  105، از مجموع 1320خارجی بود(. در سال 
خصوصی و یک درصد متعلق به خارجیان -درصد تحت مدیریت مشترک دولتی 24به بخش خصوصی، 

کننده به پرداخت بهای باالتر ب ناچاریِ مصرفهای صنعتی به سبسود حاصل از این فعالیت 82بوده است.
ی در ام صنعتبنا به یک برآورد، سود سه»؛ «بسیار جذابیت داشت»برای کاالی نامرغوب و تقاضای زیاد 

البته در این دوران سود بازرگانی باالتر  83«درصد بوده است. 22ساالنه  1318تا  1310های ی سالفاصله
توانستند از تُجاری بوده است که از طریق نزدیکی به مقامات حکومتی می از سود صنعتی و در انحصار

ز خشی اکاران دولتی نیز به عنوان بو توزیع جوازهای واردات منتفع شوند؛ مقاطعه تخصیص سهمیه
های سیاسی( کاران و نورچشمیدومین فراکسیون بورژوازی )بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه

 84اند.زدهکالنی به جیب میسودهای 

شمار بودند تر به این نکته اشاره شد که در زمان انقالب مشروطه کارگران ایرانی چنان کمپیش
که پذیرند )هرچند چنانی کارگر را تا قبل از دوران رضاشاه نمیکه برخی از نویسندگان وجود طبقه

ی دوره تکوین یافته بود(. در پایان حکومت رضاشاه، طبقهی کارگر در همان ی طبقهی اولیهدیدیم هسته
ی استبداد نظامی در دوران شانزده ساله 85کارگر صنعتی به شکل غیر قابل انکاری شکل گرفته بود.

ها و افت و خیزهای فراوان ادامه ها جنبش کارگری با فراز و نشیبی سرکوبرغم همهرضاخان، به
های کارگری اول ماه مه، روز کارگر، را در تهران جشن گرفتند. اتحادیه 1308و  1306های یافت. در سال

هزار کارگر صنعت  9ها، در همان ماه، رغم سرکوبپنجاه نفر دستگیر شدند. اما به 1308در مراسم سال 
ر استکان توفانی د»دادن این اعتصاب آن را ویلم فلور با ناچیز جلوه 86نفت در آبادان اعتصاب کردند.

تاثیر چندانی بر روابط کارگری نداشت، فوران اما بر اهمیت این واقعه تاکید »کند که توصیف می« چای
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ها به خوبی پرورانده و ی کارگری در پاالیشگاه وجود داشت، درخواستیافتههای سازمانهسته»کند: می
گیریِ اعتصابی انجامید و این موضع مطرح شدند، رویارویی زیاد بود و به دستگیری آن همه کارگر

ی سرخ در ی ستارهروزنامه 87«ایران ایجاد کرد.-های زیادی در شرکت نفت انگلیسکارگران نگرانی
صبح اعتصاب شروع شد. دستجات پلیس که در  8ماه مه ساعت  4روز »گزارش این اعتصاب نوشت: 

های خود له به کارگران را ننمودند. کمپانی زورقمحل واقعه آماده بودند به علت کمیِ نفرات جرأتِ حم
را برای حمل قشون از بنادر و شهرهای دیگر به کار انداخت. کارگران آمدنِ قشون را با خواندن 
سرودهای انقالبی و فریاد محو باد کمپانی انگلیس و ایران، محو باد عمال امپریالیسم، محو باد عمال 

های برهنه به کارگران حمله و د. پاسبانان و سربازان با شمشیرها و قمهامپریالیسم انگلیس، تالفی کردن
هزار نفر در اعتصاب شرکت کردند.  9از ده هزار کارگر  …کارگران با سنگ و چوب مقاومت کردند. 

عملیات معدن به کلی فلج و دکاکین همه بسته و کارگران بیکار به صف اعتصابیون پیوستند و جمعیتی 
در همین روز در مسجد  …زار نفر کارگر و کسبه در برابر قشون و پلیس ترتیب دادندقریب بیست ه

ی افزایش دستمزد به کرسی نشست؛ در نهایت مطالبه 88«سلیمان و نواحی نزدیک نیز اعتصاب شروع شد.
بی هرچند اعتصاب با اعمال خشونت قوای قهری انگلستان و ایران به پایان رسید. مطالبات کارگران اعتصا

درصدی دستمزد، کاهش کار روزانه به هشت ساعت، پرداخت حقوق تعطیالت  15عبارت بود از افزایش 
ممنوع شده  1305شان از سال ها که فعالیتهای سازمانی و به رسمیت شناختن اتحادیهسالیانه، خانه

 500گیریِ بیش از سرانجام اعتصاب با دخالت نیروی دریایی انگلستان و مقامات ایرانی و دست 89بود.
)برای  فرونشاندن « حل و فصل سریع قضیه»ی انگلستان  به پاس کارگر سرکوب شد و وزیر خارجه

، اعتصاب بزرگی در 1310دو سال بعد، در  90؟!( رسما از شاه قدردانی کرد.«طوفان در استکان چای»
کارگر بافندگی در آن  5400که  ی این اعتصابی بافندگیِ وطن اصفهان به وقوع پیوست. نتیجهکارخانه

شدن روبرو شد، عبارت بود از: کم« ی کارگران از جمله کودکان کارگرقاطبه»شرکت داشتند و با حمایت 
درصد و بهبود شرایط کار. البته در  20ساعت، افزایش دستمزدها به میزان  9ساعت به  12روز کاری از 

 91ها حکم حبس ده ساله گرفتند.ستگیر شدند و بعضی از آنجریان این اعتصاب نیز تعدادی از کارگران د
که به دستور رضاشاه تنظیم « مجازات مُقدمین علیه امنیت و استقالل کشور»ی الیحه 1310خرداد  22در 

ی آن ضدیت با هرکس گروهی را که مرام یا رویه»شده بود به تصویب مجلس رسید. بر اساس این الیحه 
حمایت از مرام اشتراکی است سازمان دهد و یا به آن بپیوندد به سه تا ده سال سلطنت مشروطه و یا 

ی فوران نیز مانند فلور و برخی از نویسندگان دیگر معتقد است در نتیجه 92«.زندان محکوم خواهد شد
ی استبداد نظامی رضاخان با همکاری دولت انگلستان، جنبش کارگری مجموع این اقدامات سرکوبگرانه
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این قانون اثر »نویسد: گیری میبه بعد فروکش کرد. اما آبراهامیان در مخالفت با این نتیجه 1310سال از 
آهن مازندران رخ داد.  ی کارگران راهمورد نظر را نداشت چرا که یک سال بعد اعتصاب غیر منتظره

همه، آن را متالشی کرد. با اینی زیرزمینی جمعی کارگران به اعتصاب پایان داد و اتحادیهبازداشت دسته
ی مزبور ، شهربانی کشف کرد که اتحادیه1316سروصدا بازسازی شد و پنج سال بعد، در سال سازمان بی

دهندگان آن های مازندران فعالیت دارد. هفده نفر از سازمانآهن، بلکه در معادن و کارخانهتنها در راهنه
توان به اعتصاب های این دوره میاز دیگر اعتصاب 93«دان ماندند.در زن 1320بازداشت شدند و تا سال 

ی موفق کارگران ساختمانی در نوشهر، روزه، اعتصاب هشت1309سازی تبریز در کارگران کبریت
ی های دانشجویی در فاصلهو اعتصاب 1316تا  1308های ی سالآهن در فاصلههای کارگران راهاعتصاب

 اشاره کرد.  1318تا  1313

هایی که تاسیس شدند به هرحال، به لطف سرکوب جنبش کارگری در این دوران، کارخانه
ی استبداد نظامی به حیات خود ادامه دادند. اما با در سایه 1320بخش تا کمابیش با سودی رضایت

ار دیگر بورژوازی فروریختن حکومت رضاخان، ماه عسل بورژوازی و استبداد نظامی به پایان رسید و ب
ی تجارت در عرصه« خدمت»خود را بی یار و یاور یافت و ناگزیر به « میدان تولید و سازندگی»در 

، این موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلویاصغر سعیدی در یکی از مجلدات شتافت! علی
ی یاسی، انگیزهثباتی سهای کارگری و بیبه سبب آشوب»کند: وضعیت را چنین توصیف می

ی دیگر گذاریِ صنعتی تا دو دههگذاری صنعتی کاهش یافت و ضریب خطر هرگونه سرمایهسرمایه
به محض خلع رضاشاه از سلطنت و پایان جنگ، تمامیِ شهرهای کارگری مانند  …همچنان باال ماند. 

ی ارگری فرسایندهقزوین و اصفهان به سبب تمرکز صنایع نساجی در آن شهرها، گرفتار جنبش ک
توان سرشت طبقاتیِ انباشت سرمایه بهتر از این نمی« ای شدند که در طی این دهه ادامه پیدا کرد.اقتصادی

آن « توسعه»و « رونق تولید»های چپ قصد دارند زیر اصطالحاتی نظیر را که امروزه برخی از اقتصاددان
قاتی جلوه دهند، نشان داد. سعیدی بهتر از برخی را امری صرفا فنی و اقتصادی و فارغ از ستیز طب

ی بورژوازی را با دولت مدرن در اصطالح چپ هم سرشت طبقاتی انباشت و هم رابطههای بهاقتصاددان
ی های نخست دههدهد که صاحبان صنایع نساجی در سالصراحت توضیح میدهد؛ او بهایران نشان می

های کارگران را گردن بگذارند، حقیقتی که ت ناگزیر بودند خواستهش. محروم از حمایت دول 1320
ثباتی ی بیهای اولیهصاحبان صنایع نساجی در سال»تعمیمش به سایر صنایع این دوران غیرممکن نیست: 

های ای جز گردن نهادن به خواستهشمسی بدون اتکا بر قدرت مقامات سیاسی، چاره 1320ی سیاسی دهه
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ماندند یا اصال قدرتی نداشتند. حتا نیروهای خارجی هم تا طرف میان نداشتند. مقامات محلی یا بیکارگر
ی کارفرمایان و کارگران دیدند، وارد مناقشهها را نافی منافع خود نمیجایی که این مناقشات و درگیریآن

اش را صرف واردات ها ارز ذخیرهمتشود برای کنترل قیدر این دوران، دولت ناگزیر می 94«شدند.نمی
های صنعتی، بورژوازی بار های فعالیتهای دولت در زمینهکند؛ به این ترتیب، با محدود شدن حمایت

آورد و در روی می« واردات با اتکا به روابط اتاق بازرگانی و مقامات دولتی»دیگر به همان مسیر قدیمی 
، «موسس و رئیس گروه صنعتی بهشهر»ند. حاج محمود الجوردی، زاین جهت سود کالنی به جیب می

ها باال رفت ی جنگ که پیش آمد جنسمسئله»کند: گونه توصیف میی خود را در این دوران اینتجربه
. در آن زمان قند و داشتم ارتباط هاروس با مخصوصا بودم وارد چون هم منهر کس وارد بود بهره برد؛ 

کردم دیدم مازوج احتیاج دارند. اما ها معامله میتومان. با روس 14بود به یک من یا کیلویی شکر رسیده 
اصغر سعیدی بعد از نقل این علی« ها دادمدر بغداد مازوج ارزان بود، آن را خریده در خرمشهر به روس

نشریات متمایل به چپ »ن دهد که در آن زماسخنان، در مقام مدافع وفادار و صادق بورژوازی توضیح می
پایه بودن این اتهامات چند سطری زدند و برای اثبات بی« خدمتگزار»را به این تاجران « انواع اتهام دزدی

حاج علینقی کاشانچی، ناصر قندی، نصرتیان و »کند: نقل می 1323ی ها شمارهی خواندنیرا هم  از مجله
« ی قند یک میلیون و چهارصد هزارتومان منفعت بردنددر معامله[ …]زن الجوردی؛ این چهار نفر گردنه

ریال و فروش آن به مبلغ  48ها خرید قند از شوروی به بهای اتهام آن»و در مقام دفاع از این چند نفر: 
اشغال »نویسد: گیری از مواردی از این دست میسعیدی در نهایت و در مقام نتیجه« ریال بوده است. 70

 تجارها شد و حجم سرمایه را در میان در جنگ جهانی دوم باعث بحران اقتصادی و افزایش قیمت ایران
بافی ی پارچهکارخانه»ها، مانند در چنین شرایطی است که حتا مالکان برخی از کارخانه 95«افزایش داد.

، ترجیح دادند «برده بوداز اوضاع اقتصادی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سود سرشاری »که « آذربایجان
  96ی واردات فعال کنند.ی خود را بیشتر در عرصهسرمایه

ی توان دورهآغاز شد، می 1320ای را که با سقوط رضاخان در شهریور ی دوازده سالهدوره
ر ه دایای تلقی کرد که طی فرایند انباشت سرمهای طبقاتییافتن کشمکشها و صراحتزدن شکافبیرون
ال تا حعین  ی محوریِ منطق درونیِ این انباشت، تعمیق و درمثابه مولفهی استبداد نظامی، و بهسایه

به  نفجاریاهای اجتماعی حالت جنبش»حدود زیادی سرکوب شده بودند. به تعبیر فوران، در این دوران 
 های طبقاتی باید فهمید. را در میدان همین کشمکش« شدن صنعت نفتنهضت ملی» 97«.خود گرفتند
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ت ملی شدن در آبادان، درخواس 1325بنابر روایت آبراهامیان، در راهپیمایی روز کارگر سال 
یی یک در این راهپیما»شد: « طور عمومی مطرح و شنیدهبه»صنعت نفت احتماال برای نخستین بار 

ها بیشتر از برای تأمین غذای سگ ی شرکت ]نفت ایران و انگلیس[که هزینهسخنران زن با اعالم این
ن! رادرابدستمزدهای پرداختی به کارگران است، خواستار در اختیار گرفتن صنعت نفت کشور شد: ای 

عا رنه واقم، وگتولید نفت در سرزمین ما مثل جواهر است باید تالش کنیم تا این جواهر را بازپس بگیری
 98« فایده هستیم.افرادی بی

ین اشدن صنعت نفت نیز باید به تحوالت درونی بورژوازی در نهضت ملی برای بررسی نقش
کارگر  یویژه طبقهالمللی، دولت و طبقات فرودست، بهطبقه تحت تاثیر روابط متغیرش با بورژوازی بین

های های تکوین دولت مدرن که خود محصول کشمکشای همگام با فراز و نشیبتوجه کرد: پدیده
های ی برههر برخالمللی انباشت سرمایه بوده است. این تغییر دار خارجی در بطن فرایند بینطبقاتی و فش

رآمده دعارض صورت شکاف در بورژوازی و تقسیم آن به دو جناح متفاوت و حتا متتاریخ اکنون ایران به
دوران  ا درریده گیریِ عمودی منتهی شده است. این پدو گاهی اوقات عالوه بر افتراقِ افقی به فاصله

اری از انحصارهای تج و برخوردارشدن اعضای آن« اتاق تجاری ایران»توان در قالب تشکیل رضاشاه می
ی ر دههرد. دهای صنعتی از یکسو و محروم ماندن سایر تجار بازار از این امتیازات مشاهده کو حمایت

دامات سایر اق اتی وانی که از امتیاز جوازهای واردشود: اکثر بازارینیز این شکاف بار دیگر فعال می 1320
اصغر سعیدی با اشاره به این علی 99حمایتیِ دولت رضاشاه محروم مانده بودند، سر به اعتراض برداشتند.

ه کند، ستفاداگیری رضاشاه نکته که اتاق تجارت در این دوره نتوانست از خأل قدرت دولت پس از کناره
بودن اتاق تاسیساما علت این ناتوانی نه تازه 100کند.بودن اتاق معرفی میتاسیسازهعلت این ناتوانی را ت

پور، رییس بلکه غیاب دولت مقتدری بود که از گرایش اتاق به انحصار حمایت کند. عبدالحسین نیک
سیس شدند ات، مدیر دو تشکل بورژوایی دیگر که در این دوران 1335تا  1313های ی سالاتاق در فاصله

ران که در سال ی اصناف بازار تهشکل گرفت و اتحادیه 1322ی بازرگانان که در اسفند نیز بود: اتحادیه
 تاسیس شد. « برای مبارزه علیه حزب توده» 1326

کشی طلبی علیه جناح نخست صفی بیست در قالب اصالحجناح دومِ بورژوازی که در دهه
در مقام  1324هه عمدتا پشت سر محمد مصدق قرار گرفت. مصدق در سال رفته در طول این دکرد، رفته

از تجار بزرگ، ی مجلس چهاردهم در اعتراض به واگذاریِ واردات مواد نساجی به شمار اندکی نماینده
در  101ی اتاق با چاپ مقاالتی به این انتقاد پاسخ داد.به وزیر دارایی حمله کرد و در مقابل، هیئت رئیسه
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ی ی ملی با حمایت جناح دوم بورژوازی که در فرایند تاسیس دولت مدرن و چرخهجبهه 1328سال 
ی باالییِ های میانیِ این طبقه رانده شده بود، تأسیس شد. الیهانباشت تحت حمایت این دولت، به الیه

ز مخالف سرسخت ی میانی سخت ناخشنود بود از همان آغانفع الیهبورژوازی که از اقدامات مصدق به
ی هر نوع اقدامی بود که به سرنگونیِ مصدق منتهی شود: در میان تجار دولت مصدق و حامیِ بالقوه

« پور، خرازی و برادران رشیدیاننیک»توان از کسانی چون ی باالیی بورژوازی میبزرگ متعلق به این الیه
 نام برد. 

ر تاثی بار نیز از ترس رادیکال شدن جنبش تحتی میانی بورژوازی و رهبرانش ایناما الیه
به صف  تعلل، ، خواه با مخالفت مستقیم و خواه با تردید و«نهضت»تحرکات کارگری و تغییرات و تداوم 

مان، ر آن زدس در شرکت نفت ایران و انگلی« ترین مقام ایرانیعالی»ضدانقالب پیوستند. مصطفی فاتح، 
 در این ر فارسیهنوز هم بهترین اث»ی آبراهامیان ، که به عقیدهپنجاه سال نفت در ایراندر کتاب خود، 

 کشور اعتصاب عمال»نویسد: می 1330، در مورد اعتصاب عمومیِ کارگران صنعت نفت در «زمینه است
ر دکل کشور »و « انتخاب مصدق انجامید.شدن صنعت نفت و ی پرتگاه برد و در نتیجه به ملیرا به لبه

ی حاکم از دگرگونی را بازتاب این وضعیت و هراس طبقه 102«ی یک دگرگونیِ اساسی قرار گرفت.آستانه
ه ککرد  هنگام اعالم حکومت نظامی ادعاتوان مشاهده کرد که بهدر سخنان عال، نخست وزیر وقت می

نین جامعه شده است؛ و همچ هایو موجب تضعیف بنیان« یجنگ طبقات»ورشدن ها باعث شعلهاعتصاب
، ان استترین بدبختی ایرتضادهای طبقاتی بزرگ»در سخنان محمدرضا شاه پهلوی در نطقی رادیویی: 

ها ناهش آسازد و بهترین راه کهای اجتماعی و زندگیِ سیاسی را مسموم میزیرا این تضادها دیدگاه
گونیِ به هم کردند، تضادهای طبقاتیمردم همانند مسلمانان واقعی زندگی می اگر …توسل به اسالم است

حضرتانه در این نطق شاهانه های حماقت اعلیی مولفههمه 103«شد.طبقاتی و وحدت ملی تبدیل می
« مبلّغ» مشتی اند: این تصور احمقانه که تضاد طبقاتی امری صرفا عقیدتی و حاصل فعالیتیکجا گردآمده

های مصلحانه توان با اندیشهپ است و ربطی به فرایندهای مادی ندارد؛ این تضادهای عقیدتی را میچ
درواقع،  ی روابط مادی در گفتارهای ملی و مذهبی.وارهآمیز رفع کرد: بازنمایی بتشکلی مسالمتبه

اص شاه خای خودآگاهانه ارزههای طبقاتی و تحمل انفعالیِ ستم طبقاتی به مبشدنِ شکافهراس از تبدیل
کارانه افظهی ملی و هواداران بازاریِ ایشان نیز در این احساسات محو نخست وزیر نبود، سران جبهه

شدن صنعت مرداد و شکست نهضت ملی 28شریک بودند: یکی از عواملی که معموال در تبیین کودتای 
 شود. تر به آن اشاره مینفت معموال کم
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 رغم اختالف منافعاش، و بهترتیب، بورژوازی ایران بار دیگر نشان داد که در تمام سطوحبه این 
 لکه خودبرا ندارد، « دموکراتیک-وظایف ملی»اش، نه تنها ظرفیت اجرای های متفاوتمیان فراکسیون

 خواهی در ایران است. ترین مانع در مقابل جنبش دموکراسیبزرگ

ی رفتهتشش سلطنت استبدادی معطوف به بازیافتن اقتدار از دسمرداد کو 28بعد از کودتای 
کمک  1332بود. برای اجرای این برنامه از سال  104«نهضتی صنعتی»سلطنت استبدادی و به راه انداختن 

عات و امنیت سازمان اطال 1336میلیون دالر از ایاالت متحده دریافت شد. در سال  145مالی به مبلغ 
ی نظامی و شمار میزان بودجه 105همکاری سیا، اف بی آی و موساد شکل گرفت.کشور، ساواک، با 

ی، مت نظامز حکوی بعد از کودتا افزایش قابل توجهی پیدا کرد. با استفاده انیروهای نظامی نیز در دهه
جنبش  ، احزاب مخالف و«مرام اشتراکی یا سوسیالیستی»بر ضد  1310نظامی و قانون سال  دادگاه
مورد  7ه بمورد بود  79، 32ی سرکوب شدند: شمار اعتصابات عمده در مراکز صنعتی که در سال کارگر

از سوی دیگر، در سال  106تقلیل یافت. 1336تا  1334های ی سالمورد در فاصله 3و  1333در سال 
س سیتا های بلند مدتبانک اعتباراتِ صنعتی با هدف تامین مالی صنایع خصوصی از طریق وام 1334

تاسیس شد و از طریق ارزیابی مجدد ذخایر « صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی» 1336در سال  107شد.
( 1336ی پول در سال کل عرضه %34ارزی، امکان تخصیص مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال )

نک با 1338های بلندمدت به صنایع و کشاورزی خصوصی را فراهم آورد. در سال برای اعطای وام
ی داخلی و یهگریِ مهمی را بین دولت، سرماواسطه»ی صنعتی و معدنی ایران تاسیس شد که توسعه
های شکل انحصاری مختص شرکتکرد بهاعتباراتی که این بانک اعطا می 108«ی خارجی ایفا کرد.سرمایه

  109کردند.عمل می« تریتقریبا پیچیده»بزرگی بود که با تکنولوژی 

ی صنعتی و همچنین تامین های توسعهاما کافی نبودن درآمدهای نفتی برای تامین هزینه
ساختن مقتضیات فرایند طبقاتیِ برای فراهم های الزمی امنیتی و نظامی، یعنی هزینههای فزایندههزینه

خارجی منجر شد: های انباشت و تضمین انقیاد طبقات فرودست، به کسریِ بودجه و الزام دریافت وام
کلی خالی و در نتیجه ایران را به تقاضای های خارجی کشور را بههای سنگین اندوختهدریافت وام»

 1330ی در پایان دهه 110«المللی پول و ایاالت متحده وادار کرد.العاده از صندوق بینهای فوقکمک
تا  1336ی شمار اعتصابات بزرگ در فاصله ور شدند:ها مانند آتشی زیر خاکستر دوباره شعلهناآرامی
های خونین به کنندگان و درگیریها با سرکوب اعتصابمورد رسید که برخی از آن 20به بیش از  1340

( را به این نتیجه رساند که CIAسیا )1337ها بود که در سال ها و ناآرامیهمین نارضایتی 111پایان رسید.
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جرای تصمیمات الزم و مبرم در جهت اصالحات اجتماعی عاجز محمدرضا پهلوی از اتخاذ و ا»
 بودند. « های کمونیستیگروه»ها در این دوران بیش از هر چیز نگران رشد آمریکایی 112«.است

ی ملی تحت تاثیر فشارهای دولت آیزنهاور و برای جلب رضایت آمریکا، جبهه 1339در سال 
 س بیستمه مجلبداد همان سال به فعالیت انتخاباتی برای ورود ی فعالیت سیاست پیدا کرد و در خراجازه

حزب  شده با شرکت دو حزب حکومتی،پرداخت. همین امر انتخابات را که قرار بود نمایشی کنترل
به  باشد« ربانچشم ق»و حزب « بله قربان»، یا به تعبیر رایج در آن زمان، حزب «مردم»و حزب « ملیون»

 قبال، وچهر ار تقلب در انتخابات روی داد و به استعفای نخست وزیر وقت، منوجنجالی کشاند که بر اث
علم بودند حدود پنجاه هزار نفر که عمدتا م 1340اردیبهشت  12جانشینیِ شریف امامی منجر شد. در 

ی این اتفاقات شاه در نتیجه 113ی پلیس به جمع اعتصابگران یک نفر کشته شد.اعتصاب کردند؛ در حمله
 کرد.  نتخاباعنوان نخست وزیر ف امامی را وادار به استعفا و به سفارش آمریکا علی امینی را بهشری

ی همرحل»ا )فوران( ی« داریجانبه به اقتصاد سرمایهگذار همه»در دوران نخست وزیری امینی، 
تعبیر فوران یا بهرعیتی -)سوداگر( آغاز شد. در آغاز این دوره اصالحات ارضی به نظام ارباب« گسترش

 روی کارد و نیپایان داد و انبوه عظیمی از روستاییان دهقان به شهرها مهاجرت کردن« بریسهم-دهقانی»
، وجه 1357تا  1342های ی سالی صنعتی و خدماتی را تامین کردند. در فاصلههای رو به توسعهبخش

ی متوسط ساالری دولتی و مشاغل طبقهوانشامل صنعت، ساختمان، خدمات، دی»داری تولید سرمایه
  114به صورت وجه تولید مسلط درآمد.« ]جدید[

شدن از طریق جایگزینیِ واردات بود، همانا صنعتی« توسعه»به بعد الگوی  1340ی از آغاز دهه
و بورژوازی  ی دولتکه دیدیم به مثابه بنیاد رابطهای که تا حدودی در دوران رضاشاه نیز چناناستراتژی

گذاریِ دولتی در بخش صنعت معطوف به صنایع سنگین و تولید عمل کرده بود. در این دوران سرمایه
های دولت از طریق اعطای وام، پروانه، امتیاز و گذاری بخش خصوصی، با حمایتابزار تولید و سرمایه

ه تولید کاالهای مصرفی بود. در ای و مالیاتی، بیشتر معطوف بهای تعرفهمقاطعه و همچنین حمایت
دو بانک »نحوی فراگیر از طریق به« های مالی به صنایع خصوصیسیاست کمک» 1350و  1340های دهه

با قوت و جدیت تمام به اجرا درآمد: بانک دولتیِ اعتبارات صنعتی و بانک « مالی صنعتی قدرتمند
ی ابتکار ایجاد آن و نقش عمده»ی بود ولی ی صنعتی و معدنی ایران که اسماً بانکی خصوصتوسعه
های تر اشاره شد وامطور که پیشهمان 115«.ی آن از سوی دولت ایران و بانک جهانی انجام شدسرمایه
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های بزرگی که از شکلی انحصاری فقط به شرکتی صنایع و معادن ایران بهبانک توسعه« ایِیارانه»
درصد سهام داخلی بانک  49بیش از  1352گرفت. تا سال کردند، تعلق مییاستفاده م« پیچیده»تکنولوژی 
ایران بود که در کنار شرکای خارجی « گذاران صنعتی و تجاریترین سرمایهبزرگ»نفر از  10متعلق به 

هادهای ای که از طریق این نبهرههای بلندمدت و کموام116کردند.دهیِ بانک را کنترل میهای وامسیاست
نسل  1330ی از اواخر دهه»گیری بورژوازی صنعتیِ جدیدی منجر شد: شد به شکلمالی اعطا می

های صنعتی بهره از بانکهای کمطور روز افزون متکی به وامجدیدی از صنعتگران ظهور کردند که به
حمایت دولت، تجّارِ  ی جدید نیز بادر این چرخه 117«گذاری در صنایع جدید شدند.برای سرمایه

سبب تبدیل شدند و از حیث منافع در برابر تجّاری قرار گرفتند که احتماال به« تولیدکننده»به « واردکننده»
ی پنجاه در کنار ی دوم دههبا دولت، همچنان در کار واردات باقی ماندند و در نیمه« تعامل»محرومیت از 
ی غرب سر و مبارزه با سلطه« استقالل»پشتیبانی کردند و شعار ظاهرا از انقالب « سنتی»سایر بازاریان 

های اقتصادی به اتکای یک حکومت بورژواییِ ی انحصار در فعالیتدادند که درواقع ترجمان مطالبه
 جدید بود. 

بار دیگر باید تکرار کرد: هدف از اشاره به این نکات به هیچ وجه این نیست که انباشت سرمایه 
خوار معنای واقعی، بلکه با مشتی رانتدار بهی سرمایهن واقعی نبوده است و ما نه با یک طبقهدر این دورا
طور که از آغاز این مقاله مکرر تصریح شده است، هدف این مقاله فقط نشان دادن ایم. همانمواجه بوده

ت سرمایه در ایران شکل گرفته است آمیز انباشی فرایند ستیزهای که در نتیجهاین نکته است که بورژوازی
ی تاریخ اکنون ما دقیقا تحت تاثیر مقتضیات فرایند انباشت و جایگاهش در میدان نیروهای برسازنده

تواند به ی دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک نمیای وابسته و متکی به دولت است که جز در سایهطبقه
سبب خیزش بحرانی، یعنی در مقاطعی که فرایند طبقاتیِ انباشت بهحیات خود ادامه دهد. البته در شرایط 

شود و دولتِ حامیِ بورژوازی برای تضمین انقیاد ی کارگر، دچار بحران میویژه طبقهطبقات فرودست، به
های بیند، ناگهان جناحطبقات متوسط به پایین خود را ناگزیر از اعطای امتیازاتی به این طبقات می

های آزادی که باید بر ی مدنی و تشکلشوند و از مشارکت سیاسی و جامعهزی دموکرات میبورژوا
ها در مورد دموکراسی و زنند. برخی اوقات در این لفاظیهای دولت تأثیر بگذارند حرف میسیاست

اکبر  دهند:اصلیِ بورژوازی را نشان می« درد»شکلی سمپتوماتیک مشارکت سیاسی بعضی جمالت به
منتشر شده است، در  تاریخ شفاهی هارواردی ای که در جلد چهاردهم مجموعهالجوردیان، در مصاحبه

که نشان دهد صاحبان صنایع دخالت ی صاحبان صنایع و دولت، برای اینپاسخ به سوالی در مورد رابطه
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کند؛ یکی از چند مورد اشاره میاند، به های دولت نداشتهو مشارکت چندانی در تعیین و اجرای سیاست
شود به دخالت دولت در شمارد مربوط میمواردی که او به عنوان مصداق رویکرد استبدادیِ دولت برمی

تعیین دستمزد کارگران مطابق قانون کار و به این ترتیب محروم کردن صاحبان مظلوم صنایع از اهرمی که 
کرد آمد هر سال دخالت میدولت می …»اثر بگذارند: « یی کارگرانکارا»توانستند بر با استفاده از آن می

دید خب چون کارگر می …در حقوق کارگر، چند درصد حقوق کارگر بدهید، چند درصد اضافه بکنید
بهتری داشته باشد و ما هم به این پی برده بودیم که ما  bargainingکه برود با کمک وزارت کار میتواند 

 118«کنند.اش میآیند چیزی اضافهکنند میروند با وزارت کار صحبت میها میباز آنهر قدر بدهیم 
« شبه اجتماعیِ » های های معطوف به حمایتاش حتا سیاستاقتضای هستی اجتماعیبورژوازی ایرانی به

کم هستی تواند درک کند؛ به حی کارگر را نمیدولت اقتدارگرا در جهت مهار و تضمین انقیاد طبقه
ی کار های دولت در زمینههای کارگری و اثرگذاری بر سیاستتواند بفهمد که اتحادیهاش نمیاجتماعی

سو رویکرد استبدادی دستگاه حاکم را نکوهش توان از یکدموکراسی است؛ و نمیهای لیبرالجزو مولفه
ی اش حفظ خود در سایهکه هدف استراتژیک های دولتی نالیدکرد و از عدم امکان اثرگذاری بر سیاست

تواند مستقال حکومت کند، و از سوی دیگر شکوه ای است که نمیانباشت سرمایه و تقویت بورژوازی
هایی که دارند برای بهبود وضعیت خود ی مولد جامعه از تنها اهرمی پایهمنزلهکرد که چرا کارگران به

صدا با بورژوازی دوران ین حماقت طبقاتی است که هواداران بازار آزاد همکنند. در راستای همتالش می
ی آن دوران و های بالفعل و بالقوههایی که برای فروخواباندن شورشپهلوی با استناد به برخی سیاست

د و برای خواننمی« سوسیالیست»گویی شاه را ی کارگر اتخاذ شده است، در نهایتِ یاوهتضمین انقیاد طبقه
کردن کارگران ی اصالحات ارضی در مورد سهیماثبات این ادعاهای تیزبینانه و داهیانه به بندی از الیحه

ترفندی »شد و که این بند، حتا اگر به درستی اجرا میکنند؛ غافل از اینها استناد میدر سود کارخانه
های بلکه واکنشی از سر ناچاری در مقابل حرکت نبود، ربطی به سوسیالیست بودن شاه نداشت،« تبلیغاتی

تا  1342ی کارگر. علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد شاه از کارگری بود و تکنیکی برای تضمین انقیاد طبقه
که بر ها شدن کارگران در سود کارخانهسهیم»گوید: شاه می« سوسیالیستی»در وصف این سیاست  1348

ی تبلیغاتی داشت و بیشتر جنبه میبایست انجام بگیرد،« قالب سفید شاه و ملتان»ی طبق لوایح ششگانه
شدن تبدیل شد به پرداخت یک ماه حقوق اضافی به کارگر، و هیچ نقش بزرگی بازی در عمل این سهیم

  119«نکرد.
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ی دولت از ی جانبهگفتیم که با در پیش گرفتن استراتژی جایگزینی واردات و حمایت همه
دیگر،  ر سویسو بورژوازی صنعتی و دع داخلی، بار دیگر آرایش طبقاتیِ بورژوازی تغییر کرد: یکصنای

ی ارهش دوبی چهل و پنجاه به خیزبورژوازی بازار. وقتی فرایند طبقاتیِ انباشت سرمایه در دو دهه
زی بازار کردیم بورژواتر اشاره که پیشمنجر شد، چنان 1350ی های پایانی دههطبقات فرودست در سال
 ون شعارقالبیدست آورد و همگام با اناش کوشید هژمونیِ حرکت انقالبی را بهاز طریق نمایندگان فکری

بار ، اینی لیبرالسر داد. اما بار دیگر ناسازگاری هستی بورژوایی حتا با دموکراس« آزادی»و « استقالل»
نی و هژمو ن داد: بار دیگر، بورژوازی ناتوان از کسبای بنیادگرایی مذهبی نشاشکل گونهخود را به

های نمادین ی منزلتدنبال خود، پشت دیسکورسی مذهبی پنهان شد تا در سایهکشاندن سایر طبقات به
، ا کردندت پیدهای قدرتی که در نهادهای نظام بعد از انقالب فعلیاین دیسکورس جدید و در پناه تکنیک

 وی فراز د از طی تجاری آغاز شد که بعکند: دور جدیدی از فرایند انباشت سرمایهمنافع خود را پیگیری 
و ظهور دو  ی صنعتی، تغییر در آرایش طبقاتی بورژوازی،های یک دهه، به فرایند انباشت سرمایهنشیب

 منتهی شد.« گرایاناصول»و « طلبانحاصال»جناح متخاصم در قالب 

 گیرینتیجه

کم به چهار دوره توان دستداری جهانی را از آغاز تا کنون میایران در سرمایهفرایند ادغام 
های فرعِی کوچکتر تقسیم کرد(. توان به دورهتقسیم کرد )البته این بدین معنا نیست که هر دوره را نمی

تولید »ر جهانی، : در این دوره با اتصال ایران به بازا1304ی اول از ربع اول قرن نوزدهم تا سال دوره
ماند؛ تغییر باقی میدهد، اما روابط تولید کمابیش بیجای خود را به تولید برای بازار جهانی می« معیشتی

ی بورژوازی ایران در قالب بورژوازی تجاری تکوین ی اولیهدر این دوره با رونق تجارت خارجی هسته
گیرد اما گذاری صنعتی نیز صورت میهایی برای سرمایهی تجاری تالشکند و با انباشت سرمایهپیدا می

در غیاب دولت مدرن و مقتدری که هم مقتضیات انباشت سرمایه را فراهم آورد و هم انقیاد طبقات 
: در این دوران با تکوین دولت 1342تا  1304ی دوم از رسد. دورهفرودست را تضمین کند، به جایی نمی

ی به بعد در سایه 1310آید و از های بورژوایی شرایط انباشت سرمایه فراهم میگیری نهادمدرن و شکل
شود ی صنعتی آغاز میای انباشت سرمایههای دولت گونهاقتدار دولت و مهار طبقات فرودست و حمایت

م از ی سوشود. دورهکه البته با کاهش اقتدار دولت و سربرآوردن طبقات فرودست، دچار اختالل می
داری به وجه ، سرمایه«ی صنعتیتوسعه»های معطوف به : با اصالحات ارضی و سیاست1357تا  1342

مناسبات تولید در  1357تا کنون: بعد از انقالب  1357ی چهارم از شود. و دورهتولید مسلط تبدیل می
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هایی متناسب با تغییرات در شیوهداری، البته بهایران تغییر چندانی نکرد و کماکان وجه تولید سرمایه
ی نخست بعد از انقالب الگوی انباشت در سطح جهانی، تا امروز به حیات خود ادامه داده است. در دهه

ی دور جدید انباشت سرمایه 1368ی تجاری با استفاده از انحصارات واردات رشد کرد و از سال سرمایه
 های نئولیبرال آغاز شد. یروی از سیاستهای خارجی و پصنعتی با همکاری سرمایه

خورد که توان گفت در این تحوالت، الگویی به چشم میگیری میبندی و نتیجهدر مقام جمع
ی سیاس کم ابعادی از تحوالتتوان دستشود؛ الگویی که با توجه به آن میای تکرار میشکل چرخهبه

ی دوم دوره نخستِ این چرخه که با نگاهی رو به پس، از یک قرن اخیر را در ایران درک کرد. در فاز
 ورژوازی،بکند، تحت تاثیر مناسبات میان رفته صراحت بیشتری پیدا میبه این سورفته 1304یعنی از 

ایم؛ جههای تجاری مواهای خارجی و طبقات فرودست، با حرکت سرمایه به سمت فعالیتدولت، سرمایه
ها و ژیاسترات ر بارهی صنعتی )البته ای فرایند انباشت سرمایهدر این مناسبات، گونه در فاز دوم با تغییری

خه از ین چرشود. در هر دور از اهای متفاوت سازماندهی نیروی کار( آغاز میالگوهای انباشت و شیوه
آییم نقش میی فرایند طبقاتیِ انباشت )که هر چه جلوتر سو با خیزش طبقات فرودست در نتیجهیک

ه بسیم آن و تق شود( و از سوی دیگر با تغییر آرایش طبقاتیِ بورژوازیتر میی کارگر در آن پر رنگطبقه
ز شویم: جناحی نزدیک به حاکمیت و جناحی دیگر که خود را محروم ادو جناح اصلی روبرو می

های پایان فاز کند و در خیزشتعریف می« مردمی»های دولتی و هوادار بخش خصوصی یا حتا حمایت
 وکوشد خود را هوادار گیرد و میطلبی میخواهی و دگرگونیدومِ هر چرخه به ظاهر ژست تحول

های زنگاهبایم درست در های پیشین دیدهکه در دورهی کارگر معرفی کند، اما چنانمؤتلف طبیعی طبقه
به  وی حافظان و هواداران وضع موجود پیوسته است حساس از ترس رادیکال شدن تحوالت به جبهه

 ی دستاوردهای مبارزات طبقات فرودست کمک کرده است. مصادره

هایی در قالب بورژوازی مولد/بورژوازی دالل، بندیبندی درون بورژوازی گاه به قطباین تقسیم
طور که مالی انجامیده است. اما همانبورژوازی ملی/بورژوازی وابسته، و اخیرا بورژوازی مولد/بورژوازی 

های فرایند انباشت در ایران سو، با توجه به ویژگیهای مختلف در این مورد نشان داده است از یکتحقیق
های دقیقی نیستند چرا که وقتی به مطالعاتی که در مورد تحوالت حیات بندیها قطببندیاین قطب

شویم که صاحبان سرمایه در ایران کنیم متوجه میاند دقت میجام شدهبورژوازی در یک قرن اخیر ان
های مالی محدود اند و خود را به تجارت، صنعت یا فعالیتهای چندگانه بودههمواره درگیر فعالیت

های مختلف هم اگر روی داده بر اساس دوری و نزدیکی به حاکمیت به جناح بندیاند و تقسیمکردهنمی
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طور که رامین معتمدنژاد های اخیر، همانهای مولد و نامولد؛ عالوه بر این در دههبوده نه از حیث فعالیت
 سرمایهبندیِ قطب« صنعتی-مالی-های انحصاریِ تجاریمجتمع»گیریِ اند، با شکلو دیگران نشان داده

ی کارگران و کردنِ طبقهمعناست که جز گمراهدی موهوم و بیبنای قطبگونه مولد سرمایه/مالی
های تاریخی نشان ها و انتظارهای بیهوده ثمری ندارد. از سوی دیگر، تجربهاش در ائتالفتوان بردنتحلیل

وضعیت هایی، هستی اجتماعی بورژوازی در کشوری با بندیفرض صحت چنین قطبدهد حتا بهمی
ترین خواهی سازگاری ندارد، بلکه حکومت اقتدارگرا مهمتنها با دموکراسیالمللی ایران نهداخلی و بین

های متفاوت بورژوازی وجود شرط بقا و گسترش این طبقه است و از این حیث هیچ تفاوتی میان جناح
تی چند صباحی ژست های دولها و دوپینگندارد و اگر جناحی به سبب محرومیت از حمایت

پیمان طبقات فرودست جا بزند، در فرصت مقتضی راه خود را در پیش طلبی بگیرد و خود را همدگرگونی
 و کارگر یطبقهاش را به ضرر ی حیاتگیرد که ادامهگیرد و در کنار نهادهای اقتدارگرایی قرار میمی

 ابودی این طبقات، تضمین کنند. ، و درواقع، به قیمت فالکت و نفرودست طبقات سایر
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