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دربارهی نویسنده
کریم پورحمزاوی زادهی خرمشهرر و در ارر اغهلاا ایش غرر از ن «جنگزدههای» جنگ ایران و
عراق اسهه ا او صیصههیخاد خود را صا پایان مقبی دتیرسههتان در ایران و صیصههیخاد عاای خود را در
دانشگاههای کانترتری نیوزیخند ،گخاسکوی اسکاصخند و ماکوری استراایا گذراندا
پورحمزاوی هماکنون مدرس اقتصههاد سههیاسههی تیشاامخ و امور خاورمیانه و همچنیش عضههو مرکز
مبااعاد قدردهای جرانی ،جنگ و ناتراتری در دانشههگاه ماکوری اسههتراایا اسه ا از وی ته فارسههی
کتاب «خاورمیانه در آصش جرادگرایان» منتشر غده اس ا
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چرا ایران کشهوری صوسهعهنیافته اسه و در حاغهیهی جران در حاا صقخا؟ ایش سؤاا امروزی
تیش از یک قرن اس که دغدغهی جامعهی ایرانی ،روغنفکران و دواتمردان توده اس ا تدون غک
پاسخهای فکری و سیاس گذارانهی متنوعی نیز ته ایش پرسش داده غده ،اما تخش تزرگی از جریان
غااب روغهنفکری در تیش از دهد سهاا گذغهته همواره صوسعهنیافتگی در ایران را ته عوامخی مانند
«فرهنگ» مردم ایران ن ب داده اس ا در ایش زمینه ،ترخی اساصید ایرانی در دانشگاههای غرب نیز
عدم صوسعه در ایران را یا ته ویژگی «کخنگی تودن» ایش جامعه ن ب داده یا درگیری در «زنجیرهی
عقبماندگی در قخهی جر و ناکارآمدی» خودا حاکمی امروز نیز که ن ههب ته سههان ههور عقاید
متفاود پروایی ندارد ،ایش گونه کارهای «آکادمیک» را غهام سان ور ندان ته و آنرا را صرجمه و در
سهب گ ترده صوزیی و صبخیغ کرده و مباابی از ایش دس را در نشریاد خود چاپ و صبخیغ میکندا
که
حقیق امر هم در ایش اس که ترای یک حاکمی ناکارآمد هیچ ایدئواوژیای ترتر از آن نی
ریشهی ناکارآمدیها را تر گردن فرهنگ صعریفنشدهی مردم خود تیندازدا
اما صنرا کارهای آکادمیک نی ههتند که در دههد سههاا گذغههته گفتمان فرهنگی را در صوجیه
صوسهعهنیافتگی در ایران سهاختهاندا دانشگاه صنرا تخشی از یک گفتمان را میسازد و نگرغی که در
اینجها از آن تههعنوان «خودزنی فرهنگی» یهاد میکنم روغهههنفکران ارگهانیک خود را در خار از
دانشههگاه هم داردا تهعنوان مثاا رمان «دائی جان ناپخئون» یکی از اررهای کخاسههیکی اسهه که تا
صم هخر غهخصهی های ایرانی از طبقاد اجتماعی مختخف سعی در خنداندن مخاطب داردا از عدم
صوازن در ایش ارر و اینکه چرا یک اغههرا زاده از حضههور و نفوا انگخی ههیها در ایران ناراح تود که
تگذریم ،دس اندازی امپریاای م تریتانیا در امور داخخی ایران ته غکخی غخو غده در ایش ارر تهعنوان
«صوهم» تخکه تیماری روانی جخوه داده میغههودا ایش ارر را غههخصههی از نوادگان قاجار که در خانه و
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تاغی ته ارث رسهیده تزر غده ،در فران ه صیصی کرده و تا ایش پیشزمینهی اجتماعی هم سر از
از نوی نده ایش
وزارد امور خارجه درآورده و دیپخماد غهده نوغته اس ا سؤاا ادخی که میتای
ارر پرسهید ایش اسه که صنرا تی ه سهاا قب از نوغهتش «دائی جان ناپخئون» انگخ تان در ایران
کودصایی صرصیب داده و نخ ه وزیر منتخب و مشروع کشور را در روز روغش سرنگون کردا پس چرا
ک هانی که انگخ هتان را مقصر عقبماندگی کشور خود میدانند را تاید صا سر حد دیوانه تودن صنزا
داد؟
تدون غهههک امروزه جریان غااب «خودزنی فرهنگی» از غهههبکههای اجتماعی صا صخویزیونها و
صریبونهای داخخی و خارجی صا صورهای دانشهههگاهی و غهههخصهههی های مبخغ نوایبراای هههم مانند
قات رؤی اس ه ا در تعد سههیاسههی و از مقای هههی حبهقندهای ایران تا حبه قندهای ژاپش و ارصباط
آنها تا ااگوی مصهر خوب در ژاپش و مصهر تد در ایران که تگذریم ،غخصی های «اپوزی یون»
در کانااهای مختخفی از جمخه یک کاناا عرت ههتانی فارسههیزتان دای اسههتمرار و ههی موجود را
خودخواهی مردم ایران و تهه خیهاتهان نیامدن آنها میدانندا گفتش ندارد که ایش ادعاها مانند دیگر
ادعاهای جریان خودزنی فرهنگی سهههنخیتی تا سهههند و واقعی نداغهههته و جامعهی ایران در چرار
دههی گذغته صنرا چیزی که کم نداغته ته خیاتان آمدن و اعتراض کردن توده اس ا
مکاصب انتقادی در عخوم اجتماعی صف ههیرهای مختخفی در صبییش دیدگاههای فرهنگی یادغههده
ارائه دادهاندا تخکه ایش امر در تعد کخان و روشغهههناختی خود ته جدا اوایهی مارکس و هگخیهای
جوان نیز تهاز میگرددا آنجها کهه هگه قوهی میرک جوامی را «ایهدهههای» خوب و تدی در قااب
فرهنگ ،آموزش ،خانواده ،قانون ،سههیاسهه و غیره میدان هه  ،مارکس حتی آگاهی افراد را هم در
گرو طبقاد اجتماعی خود دان هه ا ازایشرو ،نیروی میرک جامعه در سههیر دیااکتیک خود دوری و
نزدیکی افراد ته اتزارهای امرار معاش یا (در غههن نمام سههرمایهداری امروزی) اتزار صواید و در نرای
صیقن تخشیدن ته نیازهای مادی اس ا
در تُعد نمریههای پ هها-اسههتعماری و آنچنانکه در کارهای ادوارد سههعید میخوانیم رویکرد
فرهنگی امتداد دیدگاههای «غهرقغهناسانه» یا «غرقغناسانهی میخی» در جوامی غرقی ته غمار
میروندا« 1غهرقغهناسهی» عخومی اسه که «غهرقغهناسان» غرتی در قااب مورخ ،ان انغناس،
سههفرنامهنویس ،دیپخماد و غیره درتارهی غههرق و جوامی صوسههعهنیافته صواید کردهاندا ادوارد سههعید
پیدایش ایش روند را در اسههتعمار مصههر صوسههه نیروهای فران ههوی ته رهبری ناپخئون در اواخر قرن
هجدهم میداندا در ایش ترهه م هتشهرقینی که ترای تررسهی مصهر و جامعهی آن ته همراه ناپخئون
آمده تودند کتاب عمیمااجثهای را که دههفیاد یک متری داغ ه خخن میکنندا ایش عخوم که ترای
اروپایی ها و اسهتیخای اسهتعماری آنرا تر جوامی افریقایی و غرقی صریه غده تود هرآنچه که نشان از
1 Said، E. (2004). Orientalism. New York: Penguin Books.

 / 3امپریالیسم و ریشههای توسعهی ناموزون در ایران

فرهنگ تومی و میخی جوامی غهرقی را داغه  ،در تراتر فرهنگ غرتی نازا و مادون متصور میکردا
فرایند صواید ایش عخوم در قرنهای تعد ادامه یاف و امروزه عخوم غههرقغههناسههی و م ههتشههرقیش
تزر صریش سهرم در صواید عخم درتارهی غهرق را از آن خود کردهاندا 1ازجمخه عنادری که نمریهی
غهرقغناسی مبرح میکند هم و تودن عخوم غرقغناسی تا فرایند استیخای غرتی تر جوامی غرقی
و صوجیهکنندهی آن اس ه ا آنچنان که مایک تراون یادآور می غههود «از آنجاییکه نمریهها تاعث
آگاهی میغههوند ،نمریههای نادرس ه نیز تاعث آگاهی کااب میغههوندا نمریهها ته همان اندازه که
میصواننهد تههعنوان اتزار سهههنجش عخمی تههکهار گرفتهه غهههونهد تهعنوان صوجیه هم تهکار گرفته
میغههوند»ا 2تناترایش نمریههای غههرقغههناسههانه در صیخی گفتمان «خودزنی فرهنگی» آن را در

 1غههرقغههناسههان امروزی در صواید میتواهایی که منجر ته اسههخامهراسههی ،ایرانهراسههی ،مراجرهراسههی و دیگر فوتیاها
میغههود دسهه تااایی دارندا ایشگونه کارها نهصنرا تا دپارصمانهای مختخف در دانشههگاههای غرتی تخکه تا اندیشههکدهها،
تودجههای سهازمانی و خصهودهی ،فیخمهای هاایوودی ،پوغهش رسهانهای و غیره حمای میغهوندا ترنارد اوئیز ،اسهتاد
دانشهگاه پرین تون که در زمان دوا توش پ ر تهعنوان مشاور ایش دوا استخدام غده و ساموئ هانتینگتون پروف ور
حکومتی داحبنام از غرقغناسان ترج تهی امروزی ته غمار می روندا
2 Brown، M. B. (1974). The Economics of Imperialism. London: Penguin Books،
p 20.
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چارچوب صوایدکنندگان عخوم غهرقغهناسهی غرتی ،در صرجمهی آن کارها و در موازاد و غراک تا
آنها در جوامی غرقی میتیندا از ایشرو ایدههای نخ وزیران تریتانیا تنجامیش دزایخی و وین تون
چرچی در «ناصوان تودن» همهجانبه (ازجمخه فرهنگی) جوامی خاورمیانه در ته دسهه گرفتش زمام
امور و حکمرانی تر خود و درنتیجه نیاز ایش جوامی ته اسهتعمار تریتانیا ،غهرقغهناسهی کخاسیک ته
غمار میرودا غرقغناسی کخاسیک غرقغناسان میخیِ کخاسیک خود را هم داغ ا تهعنوان مثاا،
و روغنفکر مصری و غخصی هایی مانند هدا ااشعراوی و طه
تا نگاهی ته نخ هتیش ن فمینی
ح یش که اوای از طبقهی اری توکراد و فارغااتیصی مدارس و دانشگاههای فران وی در هر دوی
مصهر و فران هه و دیگری تا تورس دانشهگاه مصر ته فران ه رفته تود می صوان کارهای آنرا را در ایش
خخادهه کرد که مشکخاد مصر ته ایا فکری و فرهنگی و سنتی آنقدر ژر اس که جز استعمار
عخا دیگری ندارندا در تُعد امروزی و ایده های تازصوایدغههدهی غههرقغههناسههی نیز دیدگاه خودزنی
فرهنگی ایرانی تیشتر غبیه ته صرجمهی کارهای متأخر غرقغناسی در غرب اس ا تهعنوان مثاا و
در حوزهی اقتصهاد سهیاسهی صوسهعه دیوید اندس ،مورخ و اسهتاد دانشگاه هاروارد معتقد اس که
صوسههعه در کشههورهای پیرامون جرانی در گرو کنار گذاغههتش «فرهنگ میخی» و پیروی از فرهنگ
کشهورهای غرتی اسه چرا که دیگری صوسعهی اقتصادی را ترای مردم خود ته ارملان آوردا دارون
عجم اوغخو ،اسهتاد دانشهگاه ام آی صی و ستارهی روغنفکرانِ «صوسعهی سیاسی» در ایران نیز مثاا
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مخ ها» عدم کپیترداری مناسب
دیگری در ایش زمینه اس ا 1صز اوغخو در پاسخ ته چرایی «غک
آنرا از قوانیش ،نرادها و مؤس ههای غرتی ترای صضمیش «صجارد آزاد» اس ا
دیدگاههای ماصریاای هههتی ،از جمخه مبخب پیش رو ،هردو دیدگاه خودزنیِ فرهنگی در ایران و
عخوم غهرقغناسی را صاتی یک ساختار میتیندا ایش ساختارِ آگاهانه و عامدانه تناغدهی سرمایهداری
اسه که در فرایند گ ترش و صوسعهی میخی و درونمرزی خود ته امپریاای م فرامرزی و استثمار
دیگر مخ ها و صبدی آنرا ته تازار و کانونهای صی سهههخبه و نفوا روی میآوردا در ایش سهههاختار،
دیدگاهها و عخوم غهرقغهناسهی ایدئواوژی و اتزار فکری امپریاا م ترای استثمار مخ های پیرامونی
جرانی اسههه ا در پویایی اجتماعی و طبقاصی اعماا ایش ایدئواوژی ،کارگران و دهقانان ایرانی که در
دهف نخ ه آسیبپذیری از سخبهی امپریاای م ه تند ایدههای آن را در کشور صرویج و تازصواید
نمیکنندا تخکه ایش ایدهها را همواره روغههنفکری کمپرادور تورژواهای ایرانی که منافی و اغههتراکاد
فکری آنها تیشهتر در فراسهوی مرز و تا مرکز جرانی گره خورده اس صا جامعهی ایران ،وارد کشور
میکندا غیوهی اعماا سخبهی قدردهای امپریاای تی همواره قرری و صوأم تا ناوگان و صوپ و صانک
نی ه ا امپریاای هم تا «هژمونی» و ک ب ر ای نیز اعماا سخبه میکند و در ایش گردونه نه صنرا
ترتر تودن «فرهنگ غرتی» از «فرهنگ» مخ های غههرقی تخکه انبوه اسههناد جنای در صاریخ 055
سااهی سرمایهداری را تهعنوان «نمریههای صوطئه» و «داییجان ناپخئونی» صنزا میدهدا
ته اسهتثنای گزینهی نوایبراا که دارای چارچوب ،سهیاسه ها و ترنامههایی ترای اعماا اس
ماتقی جریانهای خودزنی فرهنگی دهههرفا جنبهی نمادیش ایش ایدئواوژی را ارائه میدهندا ترخخا
ادعای مروجیش ایش ایدهها ،ایدئواوژی ایبراا و فرهنگی هیچگاه در دهد سهاا گذغته در حاغیهی
سهیاسهتگذاریها و در نتیجه ساختار سیاسی در ایران نبوده اس ا حداق از زمان نادراادیش غاه صا
ته امروز اکثر دوا های ایرانی صز «هرچه غرتیصر غهدن ته صوسهعه و پیشرف نزدیکصر غدن» را از
دهههفر صا دهههد پیاده کردهاند اما ایران کماکان همیش ایران صوسهههعهنیافتهای اسههه که میتینیما
نادهراادیش غاه هم مانند دیگر دواتمردان صاریخ معادر ایران دغدغهی ایرانی صوسعهنیافته را داغته
و هم در اطرا خود مشهاورانی داغ که ریشهی ایش عقبافتادگی را در فرهنگ میخی و راهح را
در ااگوترداری از غرب میدیدندا او صنرا در یک فقره از پادغهههاه اصریش خواسههه صا هیأصی ته ایران
فرستاده ،داای عقبماندگی ایران را تررسی و ترای پیشرف خود ن خه تپیچند و تااای سر ایرانیها

 1مفروم «صوسهعهی سهیاسهی» که در تیش جریان روغهنفکری ادخاحطخبی در ایران رایج اس در مقات مفروم متداوا
«صوسهعه» تهکار میرودا مفروم نخ ه ته معنی حرک ته سهم ایبراا دموکراسههی ترای معااجهی تشت ه کنونی یا
حتی صاریخی کشههور اسهه ا حاا آنکه مفروم «صوسههعه» از نیمهی قرن تی ههتم ته تعد تا در نمر گرفتش جنبهی مادی
صوسهعهنیافتگی در کشهورهای پیرامون جرانی حتی موفقی ایبراا دموکراسهی را در گرو صوسهعهی اقتصادی و دنعتی
جوامی صوسعهنیافته و تراتری آنرا تا دیگر مخ ها در تررهگیری از مناتی و امکاناد زندگی میداندا
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تای ههتند صا کار آنرا را در اعماا آن ن ههخه نمارهگر تاغههندا آنچنان که قات پیشتینی اس ه  ،ایش
طرح اندکی پس از اجرا تینتیجه متوقف غد و نادراادیش غاه ایشتار طی نامهای ته ددراعمم آامان
از او خواسه صا هیأد مشهاتری ته ایران تفرسهتدا 1دهدراعمم آامان نیز طی پاسخی میترمانه اما

 1آدمی  ،فریدونا ایدئواوژی نرض مشروطها 1835ا انتشاراد گ ترها صررانا
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که نادراادیش غاه ته
طعنهآمیز ته غهاه ایران یادآور غد که «راه پیشرف مخ ها» آن چیزی نی
دنباا آن اسه ا ازقضهها ایدهی غااب در آن دوره هم مانند امروز ایش تود که صمام مشههکخاد ایران در
غههاه و حاکم فاسههد آن خخادههه غههده و تا رفتش او مشههکخاد کشههور ح میغههوندا ایش یک را هم
میرزار ها کرمانی انجام داده و نادهراادیش غهاه را ته قت رسهاند ،اما داسهتان صوسههعهنیافتگی ایران
کماکان پاترجا ماندا
دوا های مشروطه در نخ تیش دههی قرن تی تم هم در تراتر گیر افتادن در منگنهی تریتانیا
و روسهیه از آمریکا خواستند صا تا ارساا هیأصی ته ایران در ایجاد رباد و صوسعهی اقتصاد ایش کشور
سههریم تاغههندا آمریکا هم هیأصی پنج نفره ته ایران فرسههتاده و ایش ماجرا در دهههای تعد ته جایی
رسید که در دوران پرخوی دوم صعداد م تشاران آمریکایی در ایران ته هزاران نفر میرسید که اغخب
«مشهاورههای امنیتی» ته دستگاه سیاسی ایران میدادندا اما صمامی ایش م تشاران در نرای و پس
از حوادث  05ایران را در تیربادصریش و هعی امنیتی ممکش رها کرده و صنرا صئوکراسی جران آن
زمان را در ارر سهیاس های جنگ سرد خود در ایران روی دس مردم ایش کشور گذاغتندا تناترایش
ایدئواوژی غااب تر روغنفکری کنونی در ایران تیشتر جنبهی نمادیش دارد صا راهحخی کخان ته سم
صوسهعها چرا که ایش م هیر در تیش از دهد سهاا گذغته تارها امتیان غده و در صمامی نمونهها ته
انجامیده اس ا
غک
صمامی رویکردها و سهههیاسههه گذاریهای صوسهههعه در یک قرن گذغهههته ته خودزنی فرهنگی
اختصهههاد ندارندا تودهاند ک هههانی که در اقتصهههاد سهههیاسهههی صوسهههعه ته «نخبگان صوسهههعهگرا»
) (developmentalist eliteمعرو ه تندا ترنامههای ایشچنینی و رویکردهای صکنوکراسی در
دوا ها و دورانهای مختخف سهاختار زیرتنایی ،مونتاژ دهنعتی ،ادخاحاد ار ی و اداری و غیره نیز
ارائه دادهاندا اما نقبهی اغهههتراک ایش ترنامهها تا رویکرد پیشهههیش صأکید دهههر تر عوام داخخی
تهعنوان عوام تازدارندهی صوسعه اس ا ایش وجه اغتراک یکی از مرمصریش عوام نافرجامی ایشگونه
ترنامهها در رسیدن ته صوسعه ته غکخی ساختاری ته نمر میرسدا
ایش مبخب اسهههتثنای خادهههی ترای مردم ایران و «فرهنگ» ایش مردم در مقای هههه تا دیگر
مخ های جران قائ نی ا تخکه در تعدی کخان صوسعهنیافتگی در ایران را در امتداد صوسعهنیافتگی
در پیرامون جرانی و در نتیجهی صوسههعهی سههرمایهداری در مرکز جرانی میتیندا در نتیجه از زمان
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آغاز ادغام قررآمیز ایران در سههی ههتم اقتصههاد جرانی در اوای قرن نوزدهم صا ته امروز صأریرگذاری
اقتصههاد جرانی تر ایران و صأریرپذیری ایش کشههور از ایش مناسههباد صا ته امروز در حدی اسهه که
نمیصوان «صوسعهی ناموزون» در ایران را تدون درنمر گرفتش ایش مناسباد درک و درمان کردا
مبنای نمری ادخی ایش مبخب مبتنی تر ایدههای آنتونیو گرامشی اس که صوسعه (و در نتیجه
صوسههعهی ناموزون) را در گرو انقخابهای موفن یا «عقیم» جوامی ان ههانی میدیدا انقخابهای عقیم
مخصهود جوامی کشهورهای پیرامونی نمام جرانی اس و ایش انقخابها عمدصا تا دخاا قدردهای
امپریاای هتی و ترای منافی ایش قدردها ته جوامی پیرامون جرانی صیمی و ته صوسعهی ناموزون در
ایش کشورها ختم میغودا
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توسعهی ناموزون از منظر گرامشی
نام گرامشهی تیشهتر تا مفروم هژمونی غهناخته غده اس ا هژمونی نوعی از انواع اعماا سخبه
صوسهه نخبگان حاکم ) (ruling eliteتر جامعهی مدنی اسه که تیشتر تا اتزارهای ک ب ر ای
همراه اسههه صها اتزارهای قرریا از ایش منمر نمامهای هژمونیک نمامهایی ه هههتند که امروزه ته
نمامهای «مشهروع» هم غناخته میغوندا اما ایش چگونگی رسیدن یا نرسیدن جنبشها در جوامی
ان هههانی مختخف ته مرحخه و مفروم هژمونی اسههه که ایدههای گرامشهههی را وارد نمریهپردازی در
حوزههای دیگری مانند «انقخاب»« ،کشههورداری مدرن» یا «صوسههعه و صوسههعهنیافتگی» در جوامی
مختخف میکندا
در تبش هر جنبشههی که تعدها موفن ته ت ههه هژمونی خود تا از میان ترداغههتش نمام قدیمیِ
ناکارآمد غههده و یا در صیقن ایش امر غههک ه میخورد یک «تخوک صاریخی» نرفته اسه که نقش
رهبری را در هر جنبشهی ایفا می کندا تخوک صاریخی عبارد اس از مجموعه نیروهای اجتماعی که
عخی رغم صفهاود و اختخها طبقاصی و حتی منافی در زیر چتری مشهههترک و ترای هد (یا اهدا )
مشهترکی گردهم میآیندا تخوکهای صاریخی میصوانند ارصجاعی تاغهند و جنبشهی مانند فاغی م را
در آامان و ایتاایا رهبری کنند یا حتی  58میخیون رأی را ترای انتخاب صرامپ ته دههندوقها تریزندا
اما ایش نوع تخوکها مختص دگرگونیهای انقخاتی و سهههپس هژمونیک نی هههتندا گرامشهههی ایش نوع
تخوکها را در گردونهی «قیصههرگرایی» ) (Caesarismارزیاتی کرده که غههخصههی های فرهمند
(کاریزماصیک) و م هتبدی مانند هیتخر ،موسواینی یا حتی در نمونه های امروزی صرامپ در آمریکا و
توا ههونارو در ترزی و غیره را از رحم خود میزایدا گفتنی اسهه که نه کارا مارکس در «هجدهم
ترومر» و نه گرامشهی در صبییش قیصهرگرایی که در ادامهی مفروم «تناپارصی هم» مارکس ارائه غده
اسههه  ،صمهام رهبران تناپارصی هههتی را ارصجاعی قخمداد نمیکنندا تهعنوان مثاا هردویِ مارکس و
گرامشهههی تناپارد اوا در فران هههه را در زمرهی رهبران تناپارصی هههتی مترقی و ترادرزادهی او اویی
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تناپارد و کودصای مشرور او تر عخیه جمروری در فران ه را در زمرهی تناپارصی تی ارصجاعی قخمداد
کردهاندا همچنیش ،صخقی مبخب حا هر از ر اخان و دورهی او همانند خوانش سمیر امیش از دورهی
مترقی» اس ا
میمدعخی پاغا در اوای قرن نوزدهم در مصر ،تهعنوان یک «تناپارصی
عنصهر «صرقی» یکی از غاخصهای ادخی هر تخوک صاریخی اس که مختی را از مرحخهی افوا
ته سهم دوران مترقیصری رهبری کندا ایش فرایندی اسه که گرامشی تهعنوان «انقخاب» مد نمر
داردا گرچه گرامشهههی در گف وگویی تا انیش و ایدهی ت هههه «هژمونی پرواتاریا» ته نمریهپردازی
انقخاب رادیکاا و هژمونی سوسیاای تی در اروپا دس میزند اما صعریف او از مفروم انقخاب تا انعبا
مخصود ته خود همراه اس ا از خوانش گرامشی میصوان دریاف که او نتیجهی انقخابها در جوامی
و تهیک ان از انقخاب دنعتی انگخ تان در
مختخف را اازاما نمام سهوسهیاای هتیِ رادیکاا نمیدان
اواخر قرن هجدهم ،انقخاب فران ههه ،انقخاب میجی در ژاپش و انقخاب اکتبر روسههیه تهعنوان نمونههای
موفن انقخابهایی یاد کرده اسههه که تخوکهای صاریخی آنرا تا از میان ترداغهههتش نمامهای راکد و
نهاکهارآمهد صودهههای خود را وارد مرحخههی مترقیصری کردهانهدا ترخی از دهههاحهبنمران مکاصب
مارک ههی ههم (تهخصههود مکاصب کخاسههیک) ایش انعبا در کارهای گرامشههی را عدوا از ایدههای
اوایههی پهایههگذاری غهههده صوسهههه مارکس و انگخس میدانندا اما نهصنرا ایش نقد تر اندیشهههمند
مارک هی تی مانند گرامشی که از درون زندانی فاغی تی در ایتاایا دستنوغتههای خود را ته خار
از زندان قاچاق میکرد نامرصبه ته نمر میرسهههد ،تخکه درمقات خوانش گرامشهههی از سهههیر صکام
ماصریاای هتی و حرک جوامی ان هانی ته سم صرقی و پیشرف کامخا دیااکتیکی اس ا فراصر از ایش
نیز مهارکس و انگخس نهه در مدح سهههرمایهداری که در صیخیخی دیااکتیکی فروپاغهههی مناسهههباد
فئوداای ههم صوسههه نمام جایگزیش سههرمایهداری را یک دگرگونی «انقخاتی» ارزیاتی کردهاندا نکتهی
دیگری که میصواند ته ما در فرم انعبا ِ نمریههای گرامشهی کمک کند سؤاا اوایهای تود که اهش
ایتاایایی ،ایش دغدغه را داغ
او را ته خود مشهلوا میسهاخ ا گرامشی ،تهعنوان یک مارک ی
که چرا انقخاب سههوسههیاای ههتی در روسههیه رخ داده اما عخیرغم فراگیری آرمانهای کمونی ههتی و
سههازماندهی و فعاای های کارگری ،در ایتاایا و اروپای غرتی نشههانی از ایش انقخاب دیده نمیغههودا
گرامشهی در پاسهخ ته ایش سهؤاا جوامی تشری را ت ته ته صوسعهی اقتصادی و دنعتی و هژمونیک
تودن یا نبودن نمامهای سهههیاسهههی حاکم تر ایش جوامی صق هههیم کرده ته ایش نتیجه میرسهههد که
نمهامهای حاکم تر اروپای غرتی ترخخا نمام صزاری در روسهههیه نمامهایی هژمونیک ه هههتندا اذا
غههیوههای انقخاتی متکی تر صاکتیکهای مبارزهی پارصیزانی میصواند تر عخیه نمامهای غیر هژمونیک
مهاننهد روسهههیههی صزاری جواب دههد امها ایش صهاکتیکها تر عخیه نمامهای هژمونیک و در نتیجه
«مشهروع» اروپای غرتی که ایدئواوژی نخبگان حاکم ایدئواوژی اکثری صودههاسه جواتگو نی ا
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گرامشهی ترای نوع و غههک مبارزه تر عخیه هژمونی نوع دوم نیز ایدههایی مبرح میکند که ته دای
ارصباط م تقیم نداغتش تا ایش مبیث از طرح آن میگذریما
افزون تر عنصهر «مترقی» تودن یک تخوک صاریخی ،صمامی عنادهر اجتماعی غک دهندهی آن
نیز میتای هه متکام و از دا همان جامعه و نیازهای آن تیرون آمده تاغههندا امروزه پژوهشهای
جهامعههغهههنهاختی ت هههیاری در حوزهی «جنبشهای نویش» و ایشکه چرا ایش جنبشها ترخخا
جنبشهای دهه غههص ه و هفتاد میخادی متکی تر رهبران فرهمند نی ههتند دههورد میگیردا تدون
غهک پاسخ ته ایش چرایی از پژوهشی صا پژوهش دیگر میصواند متفاود تاغدا اما اگر در راستای ایش
پژوهشها که اغخب متکی تر «نمریههای خُرد» ه هتند کارهای گرامشهی که در دهههای تی ه و
سهی میخادی قرن گذغهته نوغته غدهاند خوانده غود اغخب ایش دغدغهها مرصفی میغوندا گرامشی
همواره ادهاا در جایگاه «رهبری» ته سم یک صیوا اجتماعی را در تخوک اجتماعی میدید و نه
در غهخصا او حتی در نقد احزاب سهیاسی و از آنجا که یک حزب صنرا نمایندهی گروهی از مردم و
جامعه و چانهزن همان گروه اسههه را فرقهگرا ) (sectarianقخمداد میکردا در نتیجه یک انقخاب
نمیصوانهد مهاننهد کودصا نتیجهی فعاای صنرا یک گروه یا طبقهای از جامعه تاغهههدا آنچنان که از
نوغههتههای گرامشههی در «غههرریار مدرن» پیداسه او چرار گروه را در غههک گیری هر تخوکی اازم
میداند و نبود هر یک از آنرا یک صیوا را ته یک انقخاب موفن صبدی نمیکندا ایش گروهها عبارصند
از صوده های متضهرر از نمامی ناکارآمد که در قااب کارگران ،فقرای غرری و دهقانان متجخی غده و
عنادهر اعترا هاد خیاتانی و مبارزه را غک دهند ،مؤس ه دینی و دیشمداران که اهدا جنبش را
در راسهتای معنویاد دینی همخوان تدانند (جخوه دهند) ،روغنفکران که ایدههای جنبش را ساخته
و آنها را فراصر از میدودهی جلرافیایی خاد منتشهر کنند و در نرای نخبگان اقتصادی که منافی
خود را در راسههتای جنبش و صیوا اجتماعی آن تبینندا گرامشههی عنصهههر چرارم را صا حدی مرم
میدان ه که جنبش وحدد و استقخاا ایتاایا ) (Risorgimentoدر قرن نوزدهم را ته دای نبود
نخبگان اقتصهادی ترخاسهته از جامعهی ایتاایا (ارگانیک) یک انقخاب موفن نمیدان ا ایش جنبش
ترای گرامشهی صنرا عبارد تود از مجموعهی افکار ادخاحطخبانها ی که روغنفکران در اینجا و آنجا از
آن دیب میکردندا
صا ته ایش جا دیب از روند صکامخی صوسعه ،روند صکامخی دیااکتیک طبیعی اس ا یعنی دیب
از مخ هایی اسه که ته غهک طبیعی از اقتصهاد اتتدایی پوسهتهغکنی کرده وارد مرحخه و اقتصاد
فئوداای غده و از آنجا تا صوجه ته انقخاب دنعتی در اواخر قرن هجدهم در اروپا (در نمونهی ژاپش و
ته غهکخی متفاود ایش امر در اواخر قرن نوزدهم اصفاق میافتد) وارد مرحخهی سههرمایهداری دنعتی
میغههوندا اابته ایش روند غههام صمام مخ های اروپایی از جمخه ایتاایا نمیغههود و ازایشرو ادههبخاح
«اروپای غرتی» تیشتر رایج اس ا گرامشی نوع انقخابها در مناطن پیرامونی مانند ایتاایا را از جنس
«انقخاب عقیم» ) (passive revolutionمیتیند که «کارایی انقخاب» را ندارندا گرچه گرامشهههی
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1 Gramsci, A. (1971). Selection from the Prison Notebooks. Haora, Q & NowellSmith, G. (ed). London: Lawrence and Wishart, p 117.
ن حوزهی گرامشی در اقتصاد سیاسی تی اامخ مانند روترد کاکس کشورهای جران را ته دو دسته
 2داحبنمرا ِ
«هژمونیک» و «غیر هژمونیک» صق یم میکنندا دستهی دوم کشورهای پیرامونی ه تند که تا صأریرپذیری از مرکز
جرانی اقتصاد صوسعهنیافته و ساختار سیاسی غیرهژمونیک دارندا روترد کاکس اطخاعاد تیشتری درتاره چگونگی ایش
صأ ریرپذیری و منجر غدن آن ته انقخاب عقیم در پیرامون جرانی نمیدهدا دیگر داحبنمر ایش حوزه کریس ه کث
معتقد اس ترای انبباق دادن مفروم انقخاب عقیم گرامشی ته پیرامون جرانی و منجر غدن آن ته صوسعهی ناموزون در
سب جران تاید دس ته خخاقی زد صا قرائتی از گرامشی که اکثر کارهای او در ایش زمینه متمرکز اروپا تودا در ایش
مبخب تیشتر قرائ دوم مورد نمر و صببین اس ا
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انقخاب عقیم را تهعنوان یک «مفروم جرانی که در مناطن جلرافیایی گوناگون خود را متفاود نشان
میدهد» ارزیاتی کرده اما صمرکز او ترای غههرح و صببین ایش مفوم تیشههتر تر اروپا اسهه ا 1در ایش
غهرح ،انقخاب عقیم انقخاب ناصمامی اسه که تیشهتر فاقد یک یا تیش از یکی از عنصرهای اجتماعی
غههک دهندهی خود اس ه ا مثخا در ایتاایا نخبهی تورژوای حاکم تیش از آنچه که ته صودههای ایتاایا
ود تاغد ته نخبههای حاکم تر فران ه و ته صأریرپذیری از آنرا ود تودا 2از ایش منمر صأریرپذیری
پیرامون از مرکز و منجر غهدن آن ته صوسعهی ناموزون در اروپا صماما تا مناطقی مانند خاورمیانه ،از
جمخه ایران ،متفاود اس ا اروپا تر خخا خاورمیانه در صاریخ مدرن خود دچار پدیدههای تازدارندهای
مانند مناسباد استعماری و پ ا استعماری نشدا
اذا صمامی مخ های جران غههانس تراتری ترای سههپری کردن روند صکامخی دیااکتیکی خود را
نداغههته و جران تا صوجه ته صوسههعهی سههرمایهداری در مرکز جرانی از صوسههعهی ناتراتر و ناموزون
ترخوردار اسهه ا در ایش راسههتا ،پدیدهی امپریاای ههم تا صوجه ته منافی خود تر کشههورهای پیرامون
هایی صیمی کرده که سیر صکامخی صوسعه در ایش کشورها را مخت کرده اس ا اذا تا
جرانی گ
صوجه ته سهخبهی امپریاای تی تر پیرامون جرانی در صاریخ مدرن ،تخوکهای صاریخی غک گرفته در
ایش کشهورها صوسهه قدردهای امپریاای هتی ته غهیوههای متفاوصی سهرکوب و ته سرنوغتی عقیم
دچار میغهوندا تخوک صاریخی غهک گرفته ترای رهبری صودهها در ایران ته سم انقخاب مشروطه و
سهرکوب ایش انقخاب صوسه امپریاای م تریتانیا و روسیه نمونهی تارز صیمی ایشگونه انقخاترای عقیم
اس ا ایش امر در تبش صوسعهی ناموزونی اس که کشورهای پیرامون جرانی ازجمخه ایران درگیر آن
توده که آنها را تهغهکخی ساختاری عقبصر از مخ های صوسعهیافته نگاه داغته اس ا در تخش سوم
ایش مبخب ماجرای تیش از دهههد سهههاا صوسهههعهی ناموزون در ارر انقخابهای عقیمغهههده صوسهههه
امپریاای م تریتانیا و آمریکا و صا مقبعی روسیه در ایران تیث خواهد غدا
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ظرور و گ هترش سهرمایهداری دهنعتی در اروپا و غهبهدنعتیغدن هم ایهی غماای یعنی
روسههیه ترای نخ ههتیش تار در اوای قرن نوزدهم صوسههه ایران اح ههاس غههدا 1ایران طی دو جنگ
صیمی غهده از سهوی روسهیه یک غهبهقاره از ممااک قفقاز را ته روسیه واگذار کردا صنرا یک دهه
پس از معاهدهی موسهوم ته صرکمنچای تا روسههیه ،انگخ هتان جدایی افلان ههتان از ایران و اغههلاا و
اعماا سهههخبه تر جنوب کشهههور را آغاز کردا ایش امر صا اواسهههه قرن نوزدهم تهکخی صیقن یافته و
غهاهراههای سهیاسی و اقتصادی کشور صماما صی سخبهی دو قدرد امپریاای تی تریتانیا و روسیه
صزاری درآمدا
قرن نوزدهم قرن هژمونی «ایبراا» تریتانیا و نمام اقتصهاد جرانی تناغهده از سوی ایش قدرد
امپریاای هتی تودا اما هیچکدام از ادهوا آدام اسهمیتی مبرح غههده در زمینهی کوصاه کردن دس
دوا از اقتصهاد ،واگذاری اقتصهاد ته تازار و جایگزیش کردن مناسهباد پیشهیش «مرکانتیخی تی» تا
«صجارد آزاد» تیش مخ ها یا «مزی های ن هههبی» که دیوید ریکاردو نوید آن را ته صمامی مخ ها و
صجار پایبند ته صجارد آزاد میداد انبباقی تر مخ های پیرامون جرانی از جمخه ایران نداغهههتندا در
واقی و تا صکیه تر صکنواوژی دههنعتی که قادر ته ن ه کشههی ،اسههتعمار و اسههتثمار مخ ها تا غ همار
تیشههتری ن ههب ته غههیوههای مرکانتیخی ههتی و ت ههیار کارآصر از آنها در صیقن ایش اهدا  ،نمام
جرانی ایبراا ت یار تیشتر از نمام مرکانتیخی تی دیگر مخ ها را ته تند استعمار کشاندا صا جایی که
اواخر قرن نوزدهم صمامی پیرامون جرانی (ته اسههتثنای چند قخمرو در اینجا و آنجا که اسههتعمار آنرا
ترای اسههتعمارگران اروپایی «پر هزینه» توده و صنرا اعماا سهههخبه تر آن مخ ها کافی مینمود) در
آفریقا و آسههیا و اقیانوسههیه ته اسههتعمار قدردهای اروپایی درآمدا 2در امتداد ایش صاریخ  055سههااه
صجار و سهرمایهداران غرتی ،غرک ها و تانکها و کمپانیهای تا اقتدار دواتی (امپریاای تی) صأسیس
غده و در صجارد ترده در تعد جرانی گرفته صا ن کشی و ته راه انداختش جنگها صا مقروض کردن
مخ ها و استیخای تر آنرا و غیره نقش آفرینیها کردندا خخادهی امر ایشکه پیرامون جرانی از جمخه
ایران میراث صوسهعهی ناموزون را از سهوی قدردهای امپریاای تی تهعنوان «مزیتی ن بی» ته ارث
تردا در تعدی کخان و آنچنان که سههمیر امیش یادآور میغههود ،امپریاای ههم هم از دههنعتیغههدن
مخ های خاورمیانه جخوگیری کرد و هم اقتصهههاد متکی ته کشهههاورزی ترای تازار جرانی را تر آنرا
 1ایش دنع اغخب در موارد و اتزارهای جنگی تود که ن ب ته ارصش غیرمدرن ایران ترصری و تا ارصش عثمانی که در
جنگهای خود تا روسیه اغخب از تریتانیا و فران ه پشتیبانی میغد رقات پایاپایی داغ ا
2ژاپش نیز صا اوای قرن تی تم م تعمراصی در پیرامون خود داغ ا گفتنی اس که صوسعهی استعماری نمم جرانی
ایبراا پس از نمم مرکانتاا دورد گرفته و قاره های آمریکا پیشاپیش از اتتدای قرن غانزدهم صوسه قدردهای
مرکانتاای تی اروپایی از جمخه تریتانیا ،اسپانیا ،پرصلاا و فران ه استعمار غده تودندا
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صیمی کردا غیوهی صوایدی که در نرای منجر ته تروز نخ تیش طبقهی تورژواکمپرادور در ایران و
ممااک دیگری مانند مصر غدا
نگاه رایج ن ههب ته داای و اقتصههاد سههیاسههی حضههور تریتانیا در خاورمیانه تهخصههود خخیج
فارس ،صأکید تر سهخبه و در نتیجه صضهمیش گذرگاههای منتری ته م تعمرهی حیاصی هند تودا ایش
نکته درسهه اسهه و در اسههناد و مکاصباد آرغههیو غههده از دواتمردان وق تریتانیا حتی راتبهی
استراصژیک تا دوا عثمانی نیز تهعنوان صضمیش گذرگاه ته هند اکر غده اس ا 1اما ایش نکته را نیز

نمامی» از خخیج فارس در جزایر قشهههم ،هنگام و ااجفیر (در تیریش امروزی) حضهههور رات نمامی
داغهه که اابته ایش حضههور از آن زمان صا ته امروز هم ادامه داردا اهمی تخش ایرانی خخیج فارس
ترای تریتانیا صا حدی تود که دفتر فرماندهی ک خخیج فارس ته فرماندهی سهههر پرسهههی کاکس در
توغرر م تقر تودا
در دههی نخ ه قرن تی هتم نف ایران هم تهعنوان کااای استراصژیک و هم تهعنوان کااایی
ترای انباغه ررود در ددر اواوی های سیاس گذاریِ امپریاای تیِ تریتانیا در ایران قرار میگیردا
اما نیمقرن سههخبه تر اقتصههاد غههبهفئوداای ایران در قرن نوزدهم هم تازاریان ایران را ته دای عدم
صوانهایی رقات تا کاااهای ارزانصر و تاکیفی صر تریتانیایی از میدان ته در ترده تود و هم صا اواخر قرن
نوزدهم یهک قیبی ته جامعهی آن زمان ایران صیمی کردا در ایش ترهه ترخی از تازاریان ته خرید
زمیش و کشهه پنبه و خشههخاش ترای صواید صریاک روی آوردندا دو میصههوای که نه ترای نیازهای
تومی تخکه ترای تازار جرانی و نیازهای کارخانههای پارچهتافی در انگخ تان و صجارد صیمیخی صریاک
ترای فروش ته چیش صواید میغهههدا در زمینهی ارراد صوسهههعهی ناموزون ترجامانده از صیمی ایش
1 Cain، P. J. and Hopkins، A. G. (1993). British Imperialism: Innovation and
Expansion 1688-1914. London: Longman، p 399.
2 Troeller، G. (2013). The Birth of Saudi Arabia. New York: Routledge، p 1.
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نباید فراموش کرد که منبقهی خخیج فارس ته صدریج اهمی خاد خود را ترای امپریاای م تریتانیا
ک هب کردا تریتانیا که ترصری استراصژیک خود را تر دیگر رقبا تهخصود در قدرد ناوگان دریایی و
کشتیرانی خود می دید از اواخر قرن هجدهم خه دریایی صجارد هند تا هر دو سوی ایرانی و عرتی
خخیج فارس را در انیصههار داغه ا ایش امر در امتداد قرن نوزدهم ته قود خود تاقی مانده و صا اواخر
قرن نوزدهم  35دردهدِ ک صجارد در خخیج فارس صوسهه کشتیهای تریتانیایی دورد میگرف ا
در همیش ترهه از  2111کشهههتی که وارد خخیج فارس میغهههدند  2582کشهههتی تریتانیائی تودندا
سههخبهی تریتانیا تر خخیج فارس صا حدی تود که ته کار تردن واژهی «دریاچهی تریتانیایی» تهجای
«خخیج فارس» در میان دواتمردان تریتانیایی قرن نوزدهم امری رایج تودا 2تریتانیا ترای «میافم

| نقد اقتصاد سیاسی |

کریم پورحمزاوی 12 /

از کاتوس صیمی صریاک ته تازارهای خود صوسه تریتانیا
غیوه از صواید همیش تس که چیش صوان
تیرون آمده و ارراد ایش پدیده را کنترا کند اما ایران که صنرا ایش میصهوا ناآغنا تا غرایه اقخیمی
و نیازهای تومی خود را میکاغهه صا ته امروز درگیر آفاد ناغههی از آن ازجمخه اعتیاد گ ههترده در
جامعه اس ا
همهجانبهی ناغی از استیخای امپریاای تی تر ایران صا اواخر قرن نوزدهم
در واکنش ته تشت
تخوکی صاریخی غک گرف صا آنچه را که ته «انقخاب مشروطه» معرو اس رهبری کندا ایش انقخاب
صمامی ویژگیهای یک انقخاب صمامعیار تا غاخصهای صعییش غده صوسه گرامشی را داغته و عنادر
اجتماعی غهههک دهندهی تخوک صاریخی آن روند طبیعی خیزش از دا هرم اجتماعی آن زمان ایران
را سههپری کرده تودندا در ایش راسههتا نخ ههتیش ن هه روغههنفکر تورژوای اغخب فارغااتیصههی از
دانشهگاههای غرتی در کنار ترخی از درتاریان ادهخاحطخب تهدرسههتی نمامهای پادغاهی مشروطه و
قوانیش آنرا در اروپا را هم هههو تا جایگاه طبقاصی و منافی اجتماعی خود در ایران دیده و ایش ایده را
در ایران و در چارچوب تخوک صاریخی مشههروطه تومیسههازی کردندا ایش مجموعه غههبیه ته نخبگان
زمیشدار و سههرمایهدار تریتانیایی از اواخر قرن هجدهم ته تعد تودند که جنبش ایبراا را در کاهش
اختیاراد و قدرد پادغاه در انگخ تان رهبری صا ایش دخاحی ها را ته پارامانی که در اختیار آنرا تود
منتق کنندا 1تا ایش صفاود که نخبگان تریتانیایی از دا صیوا دنعتی در آن کشور تیرون آمده اما
تورژواهای ایرانی تا معیار اقتصهاد غهبهفئوداای ،متکی تر زمیش و کشه آن ،صوسعهنیافته و ناموزون
آن دوره غناخته میغوندا گروه دوم و سوم غک دهندهی تخوک صاریخی مشروطه یعنی روحانی و
تازاریان میتای ه در کنار و مرصبه تا هم ارزیاتی غوندا روحانی در هیچیک از هرمهای اجتماعی
در طوا صاریخ (از زمان پیدایش فقه اسهخامی صاکنون) در زمرهی اقشار فرودس  ،زحمتکش ،کارگر،
دهقان و در ک قشری در حاغیهی جوامی خود نبودندا ایش مجموعه همواره در گردونه و نزدیک ته
درتار و تازار کارآیی خود را یافته و ته سهههود ایش دو «صشهههریی» کرده اسههه ا تناترایش روحانی هم
تهدرسههتی در صضههعیف درتار و تازار منافی خود را صردیدغههده دیده و ته جنبش مشههروطهخواهی
پیوسه ا فقرای غهرری و دهقانان نیز که تیشهتریش آسهیب را از سهخبهی امپریاای تی و صوسعهی
ناموزون آن متیم غههده تودند تهطور طبیعی صودههای تخوک صاریخی مشهههروطه را غهههک دادندا
گرچه آرمانهای مشهههروطه امروزه تیشهههتر تا ایدههای روغهههنفکران تورژوای آن انقخاب یا اعتراض
متعاقب ترخی از روحانیون ن هب ته «مشهروطهی مشهروعه» غناخته میغوند اما صمامی نیروهای
اجتماعی غهک دهندهی تخوک اجتماعی مشهروطه روغهنفکران ارگانیک خود را داغتهاند ،از جمخه

1 Droz, J. (1967). Europe between Revolutions 1815-1848. Glasgow: Fontana,
p 7.
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حتی پیش از ژاپش و چیش تا جدی در حاا اعماا تودا اما مصر ته غکخی فرسایشی اتتدا تا مقروض
غهدن صوسهه تانکهای تریتانیایی و فران هوی و غرک ها و دوا های ایش دو کشور صی سخبهی
1 Amin، S. (2011). An Arab Springtime? Monthly Review. Vol. 63. No. 5.
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صودههای ایش انقخاب که پیشههاپیش در ارر ظرور ایدههای سههوسههیاای ههتی در ممااک قفقاز تا ایش
ایدئواوژی آغنا غده تودندا
داسههتان نافرجامی انقخاب مشههروطه و صبدی کردن آن ته «انقخاتی عقیم» صوسههه امپریاای هم
تریتانیا و روسهیه در اینجا صنرا میصواند صکرار مکرراد تاغهدا مشهروطه خواهان صوان ههتند تا امضا و
دههدور فرمان مشههروطه در مرداد  1230و متعاقبا صأسههیس مجخس قانونگذار و صصههویب نخ ههتیش
قانون اسهاسی پیروزی منیصر ته فرد خود در پیرامون جران را جشش تگیرندا اما صنرا یک ساا تعد
ایران طی معاهدهای تیش تریتانیا و روسیه ته مناطن نفوا ایش دو قدرد صبدی و مجخس تا همدستی
میمدعخی غاه که ازقضا او هم ته غکخی طبیعی قدرد خود را صوسه مشروطهخواهی از دس رفته
میدید صوسههه قوای روس ته صوپ ت ههته غههدا مجخس دوم نیز که تا از جانگذغههتگی ت ههیاری از
مشههروطه خواهان دوتاره صشههکی غههده تود تا پیاده کردن تیش از پیش نیروهای نمامی از سههوی
تریتانیا و روسهیه در ایران همراه و در سهاا  1225تا اواتیماصومی از سوی ایش دو کشور منی صا ته
انقخاب مشروطه یا در اد عقیم غدن آن صبدی غودا
نماد غک
صوسههعهی ناموزون خود را ته غههک مجموعهای از پسارزههای ایجاد غههده در ارر اعماا نفوا
امپریاای تی هم نشان میدهدا دههی متعاقب انقخاب عقیم مشروطه عبارد تود از همیش پسارزهها
که ایران را تا یکی از سیاهصریش دهههای صاریخ معادر خود آغنا کردا تهموازاد تخایایی مانند قیبی،
تیمهاری ،مراجرد انبوه و معاهدههای صیمیخی که ایران را عمخا ته صی اایمایگی تریتانیا درمیآورد
دههی پ هامشهروطه تهایا صوازن قوای سهیاسهی دههی قیصهرگرایی تهغمار میرودا قیصرگرایی
سیاسی و اقتصادی (که میصواند تا جنگ و جنگ داخخی هم همراه تاغد) اس
مرحخهای از گ
کهه هیچ یک از قوای درگیر اعم از ارصجاعی و مترقی صوان غخبه تر دیگری را نداغهههته صا سهههخبهی
سهیاسهی خود را اعماا کنندا ایش غرایه سرانجام یک قیصر یا غخصیتی تناپارصی تی از رحم خود
ته دنیا میآورد و قبضهی قدرد صوسه ر ا خان در آغاز سدهی خورغیدی صیقن همیش امر اس ا
دیدگاههای رایج در صیخی دورهی ر اخان (سپس ر اغاه) یا او را در جایگاه منجی و قررمان
مخی مینشههانند یا تااعکس م ههتبد و پشهه کننده ته آرمانهای مشههروطها مرمصریش ههعف ایش
دیدگاهها در ایش اسهه که چارچوتی نمری ترای فرم دورهی ر ههاخان ارائه نمیکندا سههمیر امیش
قرائ مفیدی از دیگر غهخصهی تناپارصی هتی یعنی میمدعخی پاغا در اوای قرن نوزدهم در مصر
داردا 1او معتقد اسه که میمد عخی پاغها تناپارصی هتی صوسعهگرا تود و پروژهی تومی صوسعهی او
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مخصهودا تریتانیا درآمده صا ایشکه پروژهی صوسعه تا اغلاا مصر صوسه نیروهای تریتانیایی در ساا
 1332عمخا غهک ه خورد و ته پایان رسهیدا ر هاخان اگر تیشهتر از میمد عخی پاغا تناپارصی تی
صوسهعهگرا نبود قبعا کمتر از او هم نبودا ر اخان در رأس پروژهای تومی ترای صوسعه در ایران قرار
تا پویایی سیاسی خاد آن دوره و تا روی آوردن ته خصم تریتانیا یعنی آامان ته
داغه که صوان
تخش مرمی از پروژهی خود جامهی عم پوغهههانده صا حتی ن ههه های امروزی در ایران از رمرهی
آنچه که در آن دوره سهاخته یا پایهریزی غد ترره ترندا آنچنان که مورخ صاریخ معادر ایران یرواند
صنرا تا چند هزار سرتاز آنچه را که انجام داد انجام
آتراهامیان یادآور میغهود ر ها خان نمیصوان
دههدا در غخبهه تر دیگر نیروها و یکپارچه سهههاختش قخمرو صا احداث نخ هههتیش ارصش مدرن ،قوهی
قضاییه ،سازمان آموزغی ،دانشگاه و جاده و راهآهش و غیره ،گروهها و نیروهای اجتماعی متعددی در
ایران حامی سیاس ها و پروژهی ر اخان تودندا از ایش منمر ر اخان تهعنوان یک پدیدهی سیاسی
و دوران او میصوا یک تخوک صاریخی منببن تا نیازهای تومی جامعهی ایران تودا
اما دوره و پروژهی ر هاخان نه تا ارادهی مردم ایران که تا اغههلاا کشور در جنگ جرانی دوم
صوسهه قدردهای تریتانیا ،آمریکا و غهوروی در زمان اسهتاایش ،ته سهرنوغتی عقیم منجر غدا نف
ایران ترای تریتانیا آنقدر حیاصی تود که وین ههتون چرچی قب از نخ ه وزیری غههخصهها در رأس
پروژهی اسههتخرا و تررهترداری از آن ته سههود تریتانیا قرار گرف ا نف ایران موصورهای زغااسههوز
نهاوگهان دریایی تریتانیا را ته موصورهای دیزاسهههوز صبدی کرده و ایش ترصری اسهههتراصژیک یکی از
مرمصریش عوامخی تود که پیروزی تریتانیا را در جنگ جرانی اوا صضههمیش کردا در پی اغههلاا ایران
نف ایش کشهههور میرف صا یکتار دیگر پیروزی را ترای تریتانیا و متفقیش آن در جنگ جرانی دوم
صضههمیش کندا آمریکا از اغههلاا ایران و تررهترداری از جادهها و راهآهش آن سههودای کمکرسههانی ته
نشودا سیاس های استاایش هم در اغلاا
غهوروی را داغه صا در تراتر آامان نازی متیم غک
تخشهایی از غماا ایران دس کمی از سیاس های پیشیش صوسعهطخبی روسیهی صزاری نداغ ا
اغهلاا ایران نرای غهک گرفتش تخوکهای صاریخی مترقی و عقیم کردن انقخابهای ناغی از
آنرا صوسهه قدردهای امپریاای هتی نبودا پسارزههای اغهلاا ایران سرانجام ائتخا جبرهی مخی و
نیروهای اجتماعی حامی ایش ائتخا را حوا میور مخیکردن دههنع نف غههک دادا صقریبا صمامی
دوا ها ،از دوا های مشههروطه صا دوا مصههدق تر غههیوهی ناعاداانهی تررهگیری ایران از عایداد
فروش نفه و سهههرم نهاچیز ایش کشهههور اعتراض داغهههتنهدا جهدا از ایش صعهام غیر عاداانه نف
«صکمیصههوا» اقتصههاد ایران تودا هژمونی جرانی پس از جنگ جرانی دوم هژمونی آمریکایی تودا
دکتر مصهدق ته درستی افوا هژمونی تریتانیا را ارزیاتی و ترای مذاکره جر صعامخی غبیه ته صعام
غهههرک های آمریکائی تا ونزوئخا و عرت هههتان که صا سهههقف پنجاه دردهههد از عایداد فروش را ترای
کشهورهای صوایدکننده ته رسهمی میغهناختند ته آمریکا رف ا اما غهرک های آمریکایی (غرک
نف کاایفرنیا استاندارد) پیشاپیش در غرک نف تریتانیا که انیصار نف ایران را در اختیار داغ
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سهرم و غهراک داغهتندا اذا پش کردن ته تریتانیا و ته جان خریدن زنجیرهی مخیسازی نف در
ساا جخوصر از زمان
کشورهای صوایدکنندهی آن که ایران در حاا تاب سازی ایش رسم آنهم تی
صا
خود تود ،چیزی ترای آمریکا نداغه ا ایش در حاای اس که آمریکا پس از کودصای مرداد صوان
سهقف  15دردهد از امتیازاد نف در ایران را از آن خود سههازدا ایش تخوک صاریخی نیز در  23مرداد
 1882تا کودصایی مرندسیغده از سوی آمریکا و تریتانیا ته سرنوغتی عقیم دچار غدا گرچه کشتار
کارگران و نیروهای چپگرا که تخشهی از تخوک مخی کردن دنع نف را صشکی میدادند ،پیشصر
آغاز غده تودا
فرم پسارزههای کودصای  23مرداد ترای فرم حوادث  05مرم اسه ا در ایشجا صأکید تیشتر
تر همکاری قدردهای امپریاای ههتی تا نیروهای اسههخامگرا اسهه که در چارچوب ایرانی و عخیرغم
اهمی مو هوع صا ته امروز حتی یک پژوهش من هجم هم در ایش راتبه ارائه نشهده اس ا مورخانی
مانند اکبر آارتایجانی در کتاب «نبرد قدردهای تزر و قیام کارگران ادههفران» راتبهی روحانی
تا تریتانیا در ایران در اموری مانند سازماندهی عشایر و گروههای امپش تر عخیه کارگران و اعترا اد
آنرا در غهرک نف آتادان را ته دورهی قب از ر اغاه ارجاع میدهندا در تعد منبقهای تریتانیا در
اوای قرن تی ههتم جنبش ناپدیدغههدهی وهاتی را در غههبهجزیرهی عرت ههتان احیا و از آن تر عخیه
عثمانیها و همپیمانان تومی آنرا در منبقه پشههتیبانی کردا از دهههای سههی صا اوای پنجاه میخادی
اخوان اام هخمیش در مصهر مرمانان رات سهفارد تریتانیا در مصر و کاخ پادغاه مصر توده صا تر عخیه
عمدصا نیروهای مترقی و استقخااطخب مصر از آنها پشتیبانی کنندا
در تعد جرانی دوران قب و تعد از کودصای مرداد مرحخهی جنگ سهههرد تود که ترای پیرامون
جرانی از کوتا و نیکاراگوئه گرفته صا آفریقا و خاورمیانه و ویتنام و کامبو و اائوس و کره در آسهههیا،
چندان هم جنگ «سهرد» نبودا پشتیبانی و سازماندهی گروههای صروری تی و افراطی مذهبی مانند
گروهها و مبشهریش اونجخیک و اسهخامگرا در تبش سیاس های تخوک غرب عخیه تخوک غرق تودا ایش
روند تهخصهود از دههی غهص میخادی ته تعد تا حدد و غدد متفاوصی در خاورمیانه دنباا غدا
در ایران گروهی مانند فدائیان اسهخام از اوای دههی تی ه خورغههدی رویهی صرورها و فعاای های
خشهون آمیز خود را آغاز میکنندا عباس میخانی در یک اظرار نمر (و نه اابته یک پژوهش م تند)
مدعی اسهه که فدائیان اسههخام از همان دهه از کشههوری مانند عرت ههتان سههعودی حمای ماای
میغهدندا در دهورد دهی ایش امر ،تاید ا هافه کرد که صا آن هنگام عرت تان سعودی ته اغکاا
متفاوصی از جمخه حمای ماای از کادرهای تخندپایه اخواناام ههخمیش مصههر نیز پشههتیبانی میکردا
داای ایش پشتیبانیها هم از استعان گرفتش از کادرهای اخوان اام خمیش ترای ساختش مؤس ههای
آموزغی و سازمانی ترای وهاتی خود در عرت تان صا پشتیبانی از ایش گروه ترعخیه رهبران سکواار و
مترقی مهاننهد جمهاا عبداانادهههر از دههی پنجاه میخادی ته تعد متفاود تودندا پروژهی امپراصوری

| نقد اقتصاد سیاسی |

کریم پورحمزاوی 16 /

مؤسه هههای وهاتی ترای صبخیغ وهاتی و جراد در راستای سیاس های تخوک غرب در زمان جنگ
سرد از اوای دهه غص میخادی تا صأسیس «اصیادیهی عخمای اسخام» و دیگر سازمانها و مؤس اد
مرصبه صکمی غهدا در ودف قدرد ایش مؤس ههای وهاتی کافی اس تگوییم که آنرا قادر تودند صا
در ازای غههرایبی که عمدصا ته پذیرش وهاتی و اجازهی گ ههترش آن در کشههورهای تیرانزدهای
مانند سهوماای و نیجریه و غیره تود ته ایش کشورها وام داده ،وهاتی را در زندانهای فران ه و میان
زندانیان صبخیغ کرده ،ته غرروندان غرتی تورسهایی ترای فراگیری «اسخام» در عرت تان اعبا کرده،
ااخا
در دههی پنجاه خورغههیدی ایران ته یکی از کشههورهای پیرامونی صبدی غههد که میتای هه
پذیرای ایدئواوژی «امنی مخی» که تیشههتر آمریکایی تود صا ایرانی ،تاغههدا در ایش راسههتا ته همان
اندازه که دیگر گروهها و دههداها صوسههه پرخوی دوم و سههاواک او ته جرم «کمونی ههم» سههرکوب
میغهدند ته اسههخامگرایان آزادی و امکاناد سههازماندهی اعبا میغههدا اما در واقی ته همان اندازه که
ایران ته «کمرتند سهبز»ی که از سوی ترژی ن کی عخیه اصیاد جماهیر غوروی مد نمر تود نزدیکصر
میغهد ،پردهی دیگری از صوسهعهی ناموزون در ایران در حاا غک گیری تودا تدون غک گروههای
مترقی متفهاوصی عخیه نمام غهههاه در حاا فعاای تودندا اما در اینکه ایش گروهها صوان هههتند تخوکی
صاریخی غهک داده یا ادهخا صوانائی صشهکی چنیش تخوکی را داغهته تاغند جای غک و صردید اس ا
آنچهه کهه در  05اصفهاق افتهاد نهه تا معیارهای گرامشهههی و نه تا هیچیک از معیارهای صئوریک یک
«انقخاب» نبودا 1و نتایج آن را تیشتر تاید در سیاس های امپریاای تی در زمان جنگ سرد در ایران
ج ا
مناسباد صوسعهی ناموزون در تیش از یک قرن گذغته صا ته امروز هم ادامه دارندا در پس 05
مردم ایران تهخاطر کاری که ته ایا سههاختاری مرصکب نشههده تودند تا میادههرههای اقتصههادی،
جنگهای م هتقیم و نیاتتی ،مناسباد جدید مرکز  -پیرامونی و استثمار سرمایههای ماای ،طبیعی
و ان انی آنها و غیره از سوی غرب ته رهبری آمریکا مجازاد غدندا صلییراد مناسباد سرمایهداری،
جرانیغهدن انباغ سرمایه ،نوایبراای م و مناسباد نوینی از غراک سرمایهداری در مرکز جرانی
تا نخبگان حاکم تر ایران ترای اسهههتثمار ایش کشهههور تهسهههود مرکز جرانی پردههای افزونصری از
صوسهههعهی ناموزون را تر پیکرهی ایران و جامعهی آن وارد کردا یکی از نگرانکنندهصریش پیآمدهای
صیوااد اخیر ایش اس ه که جامعهی ایران در پس مناسههباد سههرکوتگرانهی پیچیده کنونی قادر ته
زایش تخوک صاریخی ته غیوهی دورههای قب نی ا
ایشکه چه رویکرد جایگزینی میصواند ایران را از صیمی مناسهههباد صوسهههعه ناموزون صوسهههه
قدرد های امپریاای هتی در امان نگاه داغهته و از حدد آنرا تکاهد غههاید مو وع مبخب دیگری در
 1ترای تیث تیشتر در ایش زمینه ،رجوع غود ته :پورحمزاوی ،کریم ،صأمخی تر مفروم «انقخاب »05ا آسوا
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ایش خصهود تاغهدا اما صاریخ تا دهدایی رسا ته ما میگوید که هرگونه ترنامه ترای صرقی و صوسعهی
ایران تدون در نمر گرفتش جایگاه ایش کشور در اقتصاد جرانی و صأریر آن تر ایران ناقص و میکوم ته
نافرجامی اسه ا همانگونه که سههیاسه های متکی تر عوام داخخی دههر از زمان مشههروطه صا ته
امروز نافرجام توده و ایش کشور را ته صوسعه نزدیک نکرده اس ا
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