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 هفت و پنجاه انقالب سياسی ــ اقتصادی های ريشه بر فشرده نگاهی

 بينا سيروس

 

 نویسنده معرفی

 ارزش تئوری شناسی، روش سياسی، اقتصاد در پژوهش به دهه ۴ به نزدیک وی. است سوتا مينه دانشگاه در سياسی اقتصاد پژوهشگر و اقتصاد ممتاز استاد بينا سيروس

 شامل وی تئوریک کارهای. است داشته اشتغال ایران در نفت صنعت شدن ملی و آمریکا، خارجی سياست ایران، اقتصاد اوپک، سازمان داری، رمایهس های بحران مارکس،

 این. باشند می داری سرمایه در مهارت و امریکانا، پاکس افول و گلوباليزاسيون انرژی، بخش شدن جهانی نفت، تفاضلی اجاره نفت، بحران نفت، بخش شدن جهانی تئوری

 .است شده ارائه ۰۲۰۲ سپتامبر در دلفيا فيال در ایرانيان همایش در که است گفتاری متن نوشتار

 بود نتــوان ایـــمن که دیــده ای شو بيــدار» 

 « است خواب منزل درین که دمادم سيل زین

 حافظ

 

 چکيده

 و اقتصادی-سياسی ساختار بر تمرکز بدون توان نمی لزوما چهاگر را آن تحول پر و متضاد پيامدهای و هفت و پنجاه قيام

 یکدیگر، با امروزی جوامع تنگاتنگ و متقابل روابط وجود لحاظ به اما کرد، بررسی خوبی هب ایران درون تاریخی رویدادهای

 جزیی مثابه به تآکفای خود درونی عميق دگرگونی هرگونه دیگر، سوی از کنونی دوران جهانشمول های ویژگی و سو، یک از

 جهت همين به. کند می تبعيت جهان عرصه در دورانی و ساختاری کّل های قانونمندی از ناگزیر که است ناپذیر جدایی

 از پس جهانی نظام همزمان افول با ایران در هفت و پنجاه بهمن قيام دیالکتيکی ی هرابط محور بر بازنگری این در سخن

 هم است الزم رو، این از. است استوار ،(ميالدی ۰۱۴۱-۰۱۹۱) امریکانا پاکس المللی نبي نظام یعنی جهانی، دوم جنگ

 نتایج و تاریخی توأمان تحّول دو این تنگاتنگ تقاطع منظر از باز دهه، سه این از پس را، آن پيامدهای هم و قيام هایرخداد
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 سيستماتيک طرزی به توان می زمان این در که است تاریخی توامان شرط پيش این با. بنشينيم بررسی به فروپاشی دو هر

 و یکسو، از «اسالمی جمهوری» و پساهژمونيک آمریکای با آن از ناشی تضادهای و گلوباليزاسيون دوران مفهوم به

 .برد پی دیگر، سوی از آمریکا و ایران تضادهای

 

 سخن آغاز

 هيئت در را آن بانيان و شاه، حکومت که است عواملی و هفت و پنجاه سال تحواّلت مقطع با رابطه در سخن نوشتار این در

 نميتوان دیگر مطلقه حکومت از شاه خود ی هناخواست نشينی عقب با نه و سرکوب با نه که بود داشته آن بر آمریکا، ی هحاکم

 هم ــ او رژیم جانب از حکومت قابليت عدم و شاه مشروعيت نبود زمان، این در. داشت نگاه پا بر ایران در را پهلوی دودمان

 بود گرایيده کيفيتی به ــ چپ چپ تا راست راست از ــ وی مخالفان دیدگاه از هم و شاه خارجی و داخلی حاميان منظر از

 فروپاشی علّت که برخی نادرست تصّور خالف بر و ساده، زبان به. بود نمانده باقی راهی رژیم تمامی سرنگونی با جز که

 می هم هنوز و) کردند می تلقی( شاه از آمریکا دولت نارضایی یا و) «کارتر بشر حقوق» ی همسئل را شاه کودتایی رژیم

 نيز و. بود کرده حفظ دندان و چنگ با را خویش شاه بود باقی نيز امکانی کوچکترین آمریکا دولت برای اگر حتا ،(کنند

 ایجاد احتماال و مردمی عظيم موج مقابل در تشار بيشتر چه هر گسيل با سابق، رژیم هواداران از بسياری نظر خالف

 نسبت به ی همبارز یک جهت نيز را مردمی مبارزات تيز آتش بل بود، کنده تر عميق را خویش گور تنها نه شاه «خون حمّام»

 یک برای رسازکا کارزاری وارد ناخواسته را ناپذیر سازش و رادیکال بالقوه نيروهای بسا چه و نموده، تيزتر پيگير اما طوالنی

 تنها و آن جنبی ی همحدود در را کارتر جيمی بشر حقوق اصطالح به تاثير فرایند، این در. بود کرده آماده عيار تمام دگرگونی

 های بازی این تمام خالف بر که، دانيم می دهه سه از بيش گذشت از پس اکنون. آورد حساب به توان می کاتاليزر مثابه به

 خوبی به آن با مرتبط اطالعاتی نهادهای هم و «سيا» سازمان هم «داد دست از را ایران کسی چه» مثال که سياسی

 این مقابل در اما. بودند کرده شناسائی نيز را خود پسند-آمریکا اپوزیسيون هم قبال و گذشته، می چه ایران در دانستند می

 واقعی دگرگونی گونه هر و بشکند را موج این یا بتواند که بودند کسی دنبال شاه، از بعد مردمی، ی هگسترد و خودجوش قيام

 سوی به ناچار کارتر دولت نرسيد، جائی به مردم، خاموشی در تالش یعنی گزینه، این وقتی اما. کند هدایت بيراهه به را

. است نبوده یکاآمر دولت اصلی خواست وجه هيچ به افتاد اتفاق که آنچه است واضح پر و. شد متمایل سوم و دوم های گزینه

 با همکاری و جّدی ی همذاکر خالل در) ایران در مردمی و پيشرفته تحّول یک پيشگيری با رابطه در البته نکته این

 ارتش سران و گذشته رژیم عناصر کردن آماده در) آمریکائی مردان دولت نقش پيچيدگی به ،(کنونی رژیم سابق سردمداران

 به آن تبدیل و مردمی، عظيم خيزش فرایند در امپریاليستی ضد گير همه مبارزات آتش دننشان فرو ویژگی به( غيره و شاه،

 اشتباهی ها، پيچيدگی این تمام وجود با اما،. افزاید می خمينی، متحّجر لوای در انقالب ضّد پيروزی و انقالبی ضّد قهر



 با ای رابطه نه و اسالم به ربطی نه انگيزه و اساس در که را، مردمی سراپا و جوش خود قيام این ما اگر است نابخشودنی

 .کنيم ملّوث تبانی و توطئه اَنگ به داشت، خمينی خواهی مشروعه

 را بختيار شاپور رغبتی، چندان بدون آمریکا، دولت صالحدید با انتظار، و صبر قدری از پس شاه سو یک از دیدیم که چنان

 پس سال، های سال که ــ آمریکائيان دیگر، سوی از. شد خود بازگشت بی سفر آماده سرعت با و منصوب وزیری نخست به

 گذارده شاه ی هپوسيد سبد در را خود سياسی های مرغ تخم تمام اصطالح به راحت خيال با ،۰۳۳۰ مرداد ۰۲ کودتای از

 نيمه رسمی، رانکارگزا و( کمونيست ضد و) مذهبی عوامل با مذاکره مشغول و بودند افتاده فراست به اکنون ــ بودند

 یعنی ــ پس به گامی چند با. بودند بود، پاریس عازم نجف از بزودی که خمينی، اله روح اله آیت ی هخودخواند یا و رسمی،

 و ایران» ی همقال انتشار دليل به بتوان شاید اکنون ــ نبود خمينی از چندان سخنی هنوز که رژیمی ضّد مبارزات اوان در

 نام با( شاه رژیم جهانگردی و اطالعات وزیر همایون داریوش انشاء با قوی احتمال به) ساواک که را «سياه و سرخ استعمار

 دستی سياست در که آنان. برد پی بود، آراسته طبع زیور به( ۰۳۱۱ دیماه هفدهم) اطالعات روزنامه در مُطلق رشيدی احمد

 به حمله اما. نبود تازه ای مسئله گرایان چپ به حمله شاه رژیم جانب از که اند واقف خوبی به دارند آتش بر نزدیک از

 بود، شده نگاهداشته باز مسجد و حسينيه و تکيه و ميتينگ در نيز آنان دست که زمان این در هم آن مذهبی، گرایان راست

 ساختن در تالش یکسو از که نشان، دو همزمان گيری هدف برای نبود تيری خود این آیا. باشد داشته توانست می معنی چه

 این در خمينی به گفتن بيراه و بد با) دیگر سوی از و داشت، شاه ی هپوسيد رژیم برای «پيشرو» و «متعادل» ای وجهه

 تاکتيک همين آیا نيز و نمود؟ هموار مذهبی کمونيست ضّد نيروهای سمت به جنبش کردن کاناليزه سوی به را راه( مقطع

 نبود؟ ایران در آن انقالبی ضّد اهداف و آمریکا دولت یکمونيست ضّد سياست بر منطبق خود

 قالب در) فارس خليج در خویش «پایه دو» خارجی سياست فروپاشی نگران سخت آمریکا دولتمردان بحبوحه، این در

 و آمده در معّلق حالت به شاه رژیم افول با که بودند، سعودی عربستان و ایران های رژیم پوشش در( نيکسون دکترین

 در اما آمریکا دولتمردان. است داشته می جهان نقاط سایر در آمریکا گماشتگان دیگر ذهنيت در شکننده اثری نيز احتماأل

 عليه باید را کمونيست ضد نيروهای و داشت نگاه یکپارچه باید را ارتش که داشتند، کامل اتفاق هدف یک در ایران مورد

 .کرد تقویت جنبش

 سال در) «سفيد انقالب» قالب در ارضی رفرم چرایی به مختصر نگاهی با نخست. شده تدوین تقسم چهار در نوشتار این

 تحوالت و امریکانا پاکس دوران از ای شمه دوم قسمت. پردازیم می اپوزیسيون سياسی نيروهای اندیشه ی هنحو به( ۴۰

 قرار بررسی مورد شاه رژیم بحران و وننيکس دکترین سوم قسمت در. کند می بازگو را شدن جهانی سوی به داری سرمایه

 .بود خواهد پایانی قسمت در بحث موضوع انقالبی موقعيت و طبقاتی پوالریزاسيون اختناق، شکستن. گيرد می

 



 اپوزيسيون مواضع و ارضی اصالحات

 بيش و کم «سفيد انقالب» آمریکائی رفرم مقابل در داخلی نيروهای از متفاوت نسبتا طيف دو ۰۳۴۰ خرداد ۰۱ فرایند در

 یا و نظر وجود انکار به را ما که نيست قصد بدین البته طيف دو این از سخن. کردند فرموله را خود ایدئولوژیک مواضع

 به پرداختن جهت به فقط و فقط بندی تقسيم این از غرض. دهد سوق جنبش درون در زمانی مقطع این در دیگری نظرات

 جهت دو به سياسی لحاظ از «هفت، و پنجاه انقالب» مقطع در ملی، جبهه درون در که است نيروهایی نظری یابی ریشه

 را خویش سازمان و خود سياسی نقش و تاریخی جایگاه ترتيب بدین و کردند، عزیمت( شيخ و شاه یعنی) مخالف ظاهرا

 شاه با را خود مخالفت زد، می دور خمينی نقش و ۰۳۴۰ خرداد ۰۱ تظاهرات محور بر تلویحاً که نخست، طيف. کردند معين

 یعنی بومی، دار ریشه ایدئولوژی یگانه به توسل و داری، سرمایه قبل ما مناسبات ابقاء سنتی، ی هجامع به بازگشت دیدگاه از

 در هم زیرا است، نبوده هم پيشينه بی چندان ایران در سياسی تمایل گونه این البته. داد می نشان مذهبی، سياست و مذهب

 سياست ی هنحو و مذهب ایدئولوژیک حرکت شاهد ما مصدق، دکتر وزیری نخست دوران در هم و مشروطه نقالبا دوران

 .ایم بوده آن از ناشی گزاری

 با همچنين طيف این نداشت؛ مخالفتی هيچگونه( غيره و) ارضی اصالحات با اما بود، شاه دیکتاتوری با مخالفت دوم طيف

 کاری ــ بود استوار واشنگتن و کودتا رژیم ميان اُرگانيک ی هرابط بر نيز خود که ــ یامپریاليست رفرم این اصلی علّت

 این بلکه کرد، مشاهده ملی جبهه های سازمان بيشتر در توان می تنها نه زمان، آن در را طيف این ی هعمد عوامل. نداشت

 تشکيل از پس. جزنی بيژن گروه نظير یهای رادیکال ميان در مقبول همچنين و توده حزب در فراگير بود نظری خود

 دیگری تحليل مقابل در( شاه دیکتاتوری اساس بر جامعه نادرست تحليل یعنی) نظر این ،"خلق فدائی چریکهای سازمان"

 مصاف به شد، معروف( مسعود) زاده احمد نظر به و کرد، می ارزیابی آمریکا امپریاليزم با سنتزوار و اُرگانيک عاملی را شاه که

 .کرد پوالریزه هميشه برای عمل در هم و نظر در هم سازمان این های بحث تمام تقریبا و نشست

 که بود این آن و داشت، بر در را ناپذیر انکار اثر یک کم دست آن، اجرای ی هنحو چگونگی از صرفنظر رفرم، این اهميت

 در عمل این. کرد مصادره ایران در کشاورزی بخش رد را داری سرمایه ماقبل خودکفایی مناسبات ی همجموع کلی به تقریبا

 انباشت" عبارت با را آن سياسی اقتصاد در که است عنوانی شامل خود و ،باشد می اهميت حائز بسيار داری سرمایه تحول

 بازار، در شده رها کار نيروی ی هذخير عظيم ارتش ایجاد با آن ارگانيک ی هرابط و انباشت این ی هنتيج. شناسند می "اوليه

 سياست به توسعه اقتصاد در که بود ای برنامه بازگوی است، بوده همراه شهر به روستا از یکسویه مهاجرت با غالبا که

 ایران، مانند) بزرگ نسبتا کشورهای در امریکانا، پاکس ی هحوز در سياست، همين. است شده معروف واردات جانشينی

 .درآمد اجراء به اختالف کمی با اند بوده برخوردار داخلی بازار وسعت از کافی ی هدازان به که( غيره و تایوان، مصر، برزیل،

 در تاریخی مقطع این در اما ما ی هتکي. است رفته بسيار آن از حاصله نتایج و ایران در ارضی اصالحات مورد در سخن

 بخش پاکسازی. است ایران ی هجامع در داخلی و ارگانيک عاملی عنوان به امپریاليزم اهميت و طبقاتی پوالریزاسيون ویژگی



 چهار به را امپریاليستی رفرم این که بود شرطی پيش خود داری سرمایه قبل ما مادی آثار و عوامل بقایای از کشاورزی

 بين رقابت ایجاد( ۰) جهانی، بازار تقاضای به کشاورزی بخش در داخلی توليد ی هحوز زدن گره( ۰: )نمود نزدیک هدف

 سرمایه افزایش به مستمر نياز و داخلی، ی هشد تمام قيمت کاهش بر مستمر فشار عرضه، ی هحيط در خارجی و داخلی دتولي

 مونتاژ صنایع در ویژه به اقتصادی، شئون تمام در ارزان کار نيروی توليد( ۳) توليدی، واحدهای در تکنولوژی باالی سطح و

 های سرمایه و( بومی) ملّی پای تازه های سرمایه بين ما( ناپذیر تفکيک نهایت رد و) ارگانيک پيوند( ۴) باالخره و غيره، و

 بر را بنا( روز آن جهان دیگر نقاط در و) ایران در ارضی اصالحات تعبير در دوران این در که آنان بينيم می پس. المللی بين

 هم آن. اند بوده دور به علمی دقيق تحليل از اندازه چه تا بودند گذارده آن از ناشی انتظارات و «مالکی خورده» ایجاد

 کليدی درک به و بوده گذشته رژیم اجتماعی-سياسی-اقتصادی معضالت از بسياری بررسی و تشخيص کليد که تحليلی

 انقالبی هم بعضا که عناصر، این. کرد می کمک( امریکانا پاکس دوران در) آمریکا امپریاليزم با رابطه در آن طبقاتی جایگاه

 و ید همه آن با المللی بين ی هفشرد درهم سرمایه مثال، که، نپرسيدند خود از حتا ناميدند، می نيز مارکسيست را خود و بودند

 به آنان. ببندد دل مفلوک مالک خرده مُشتی به باید چرا توليدی عظيم و گسترده مقياس آن با و پيشرفته، تکنولوژی بيضا،

 نيز اینان از بسياری شعار. کردند می نگاه نهایی هدف ی همنزل به بل وسيله ی همثاب به نه ارسنجانی، کوئپراتيک های شرکت

 .بود «نه شاه دیکتاتوری بله، ارضی اصالحات»

 استراتژی یک از جزئی خود ایران در خورشيدی ۰۳۳۲ ی هده اواخر سياسی-اقتصادی بحران به پاسخگوئی ما نظر به

 یا) نظام از اجتماعی مناسبات تمام پاکسازی قصد سو یک از که بود، جهان در ناامریکا پاکس هژمونيک نظام عمومی

 مستمر، انباشت حرکت، جهت مناسب محيطی آوردن پدید صدد در دیگر سوی از و داشت، را داری سرمایه-پيشا( های نظام

 مواضع ارزیابی جهت همين به. بود( دیروز جهانی نيمه های سرمایه یعنی)  خارجی متمرکز و متراکم های سرمایه ی هتوسع و

 به آنان طبقاتی جایگاه و ایدئولوژی از نما تمام ای آینه عنوان به توان می را ارضی اصالحات با رابطه در سياسی نيروهای

 «سفيد انقالب» و شاه مقابل در ۰۳۴۰ خرداد ۰۱ در که عناصری و اقشار و خمينی اوان، همان از رابطه، این در. آورد حساب

 عناصر ار بسياری مانند سياسی، نيروهای از ناهمگونی اما کثير جمع و سکه، طرف یک در توان می را اند کرده ایستادگی وا

 ۰۱ مقطع در. داد قرار سکه دیگر طرف در را رادیکال روشنفکران از ای مالحظه قابل گروه نيز و توده، حزب ملی، جبهه

 خمينی( آزادی نهضت ویژه به) ملی جبهه از ای گسترده طيف وهم توده حزب هم ما،ا ،(قيام فرایند در نيز بعدأ و) ۴۰ خرداد

 گرا، سنّت تعبيری با دومی و بود، روسی ی هبورژوامآبان خرده و نازل درک با اولی: خواندند «دیکتاتور ضّد/امپریاليست ضّد» را

 .«زدگی غرب» در مثال احمد، آل بينش به هيشب آليستی ایده و ایستا،

 

 شدن جهانی سوی به داری سرمايه و امريکانا اکسپ



 چگونگی و استقرار این ی هنحو. شد مستقر جهان از نيمی بر دوم جهانی جنگ پایان از پس که بود نظامی امریکانا پاکس

. جدگن نمی مختصر این ی هحوز در گرفت، می بر در را جهان از دیگر نيمی روزگار آن در که شوروی، بلوک با آن ی همقابل

 کل در ناگزیر نظامی چنين انکشاف و رشد که حقيقت این دادن نشان( ۰: )است اهميت حائز ی هنکت برسه ما تکيه اینجا در

 کيفيتی مثابه به اکنون و کرده گذر لنين دوران جنينی بُعد از که انجاميده ای داری سرمایه اجتماعی مناسبات گسترش به

 به( اجتماعی ی هکنند تعيين ی هرابط مثابه به) فراملی ی هسرمای هژمونی و انکشاف رب تأکيد( ۰) است؛ آمده در جهانشمول

 از( «قدرت» ی هپدید و) هژمونی مفهوم( ۳) ؛باشد می امریکانا پاکس دوران فروپاشی نهایت در و درونی تضاد بيان منظور

 که است ای ویژه ایدئولوژیک-سياسی-اقتصادی ملزومات و هژمونی، حاوی نهادهای مشخص، مادی عوامل برقراری لزوم

 فروپاشی زمان در آن بودن ناممکن چرایی نيز و ،. است ساقط اعتبار درجه از امریکانا پاکس نظام کل فروپاشی از پس

 .باشد می آن از پس انتقالی دوران و امریکانا پاکس

 دوران باالترین امپریاليزم دوران خودخوانده، های مارکسيست ویژه به گرایان، چپ از بسياری نظر خالف بر نخست،

 آن در. است نداشته ادعایی چنين خود هم لنين که دریافت توان می مسئله این در غور کمی با حتا. نيست داری سرمایه

 زیست داری سرمایه قبل ما های نظام نيمه یا و ها نظام استيالی در همچنان عظيمی خيل کنونی، دوران خالف بر زمان،

 ای پدیده امپریاليزم. سياسی صرفا ای مقوله نه و است سياست یک نه خود خودی به امپریاليزم درستی به سپ. کردند می

 و جامعه اجتماعی مشخص روابط ی هپای بر باید لزوما جهت همين به و دارد، مشخص تاریخی و مادی ویژگی که است

 نحوی به توان نمی خود خودی به نظامی یا سياسی از عّما را «امپریاليستی» حرکت هر. باشد استوار توليد طبقاتی مناسبات

 هر که طور همان. گذاشت امپریاليزم دوران حساب به آن، حاوی مادی مناسبات ریگوالسيون با انطباق بدون و اتوماتيک

 ی هپدید از باید با نيز را امپریاليستی ی همذبوحان عملکرد هر گونه همان به است، متفاوت ليبراليسم مقوله با ليبرالی حرکت

 های دولت به وابسته) ملی های کارتل و انحصارات از سخن درستی به امپریاليزم دوران در. شمرد متمایز امپریاليسم دورانیِ

 بر گذاری قيمت نظام ی هخودگمارد جانشين خود راستی هب که ها، کارتل این تاریخی دوران این در. باشد می( امپریاليستی

( خویش متبوع دولت خارجی سياست به نتيجه، در و) ملی ی سرمایه به یکسو از اند، بوده مارکس ارزش تئوری اساس

 منظور به خود، اعضای ميان رقابتی ناگوار های تاکتيک و اصطکاک ی هبالواسط وجود ی هبواسط دیگر سوی از و وفادارند،

 بين کارتل. دارند المللی بين ی هکنند هماهنگ یها تشکل ایجاد در اجبار استثماری، و استعماری توليدی عمليات ادامه

 از بارز ای نمونه داشت، بر در نيز را انگليس و ایران نفت شرکت عضویت زمانی که ،(ميالدی ۰۱۰۲-۰۱۹۰) نفت المللی

 .باشد می تاریخی دوران این

. شناخت باز خوبی به آن دئولوژیکای-سياسی-اقتصادی نهادهای از کافی درک بدون توان نمی را امریکانا پاکس دوران دوّم،

 در را خود از پس دوران تحوالت رشد کيفی لحاظ از که دارد فرودی و فراز تاریخی، های پدیده اغلب مانند امریکانا، پاکس

 المللی بين های سازمان دیگر و پول، المللی بين صندوق جهانی، بانک شامل نظام این اقتصادی نهادهای. شود می باعث بطن

 ژاپن و اروپایی کشورهای در جنگ های خرابی بازسازی خدمت در آمریکا، نيابت به نظام، هژمونی. است بوده ای طقهمن و



 اقتصادی ارگانيک مناسبات دیگر، صنعتی کشورهای در سرمایه رشد به کمک و اروپا، مشترک بازار ایجاد ،(مارشال برنامه)

 از نيمی خود این اما. انجاميد کّل در سرمایه اجتماعی مدار تکامل به هایتن در و ایجاد را( آن بر حاکم اجتماعی روابط و)

 سياست بر که است تحوالتی دیگر نيم. آید می حساب به نظام این در سرمایه شدن فراملی فرایند در کيفی تحول

 شده منتهی «سوم انجه» به معروف کشورهای در داری سرمایه مناسبات برقراری و داری پيشاسرمایه روابط سازی دگرگون

 این نيز ایران در بود؛ شده بنا کشورها این اغلب در آمریکایی ارضی های رفرم محور بر خود جهانشمول سياست این. است

 اوایل در( امينی علی وزیری نخست به جدید ی هکابين انتصاب و) کندی اف جان دولت جانب از شاه به سياسی فشار با رفرم

 .شد گذاشته راءاج به ميالدی ۰۱۱۲ دهه

 دیگر سوی از و بود، تضاد در( انگليس امپراتوری با مثال)  کهن استعمار با یکسو از امریکانا پاکس تاریخی دوران سوّم،

 موازات به البته تضادها این. نمود می تقویت خویش بطن در سياسی کودتاهای سلسله یک با را استعماری نو تضادهای

 وراء در را آن کالن بُعد در اجتماعی سرمایه انباشت دگردیسی و گردش رشد داری، رمایهس مناسبات تدریجی شدن جهانی

 وودز برتون به معروف المللی بين پولی نظام بحران توان می دوره این های بحران ترین مهم از. داد رشد ملی مرزهای

 دالر اساس بر مطلقا که دوم، جهانی نگج از پس پولی نظام ی هشيراز بحران این در. برد نام را( ميالدی ۰۱۹۰-۰۱۴۴)

 طی و شد آغاز ميالدی ۰۱۱۲ دهه اواخر از امریکانا پاکس نهادهای فروپاشی. پاشيد فرو هم از بود، شده گذاری پایه آمریکا

 .رسيد خود اوج به ميالدی ۰۱۹۲ دهه

 

 شاه رژيم بحران و نيکسون دکترين

 از قليلی ی هعد ميالدی، ۰۱۱۲ سال در ت ت تاریخی ی هحمل از پس هویژ به ویتنام، در آمریکا نظامی ـ سياسی شکست

 به نيز را دیگری سياسی های باخت احتماال و است استراتژیک باخت یک شکست این که بود کرده متقاعد را سياسی ناظران

 مکنامارا رابرت نيز و( خارجه امور وزیر) کيسينجر هنری هم آمریکا، وقت جمهوری رئيس نيکسون، هم. داشت خواهد دنبال

 امریکا نظامی نيروهای کل فرمانده) وستمورلند ژنرال ی هاميدواران و واقعی غير های گزارش و تبليغاتی نقش از( دفاع وزیر)

 دروغين و زیانبار سياست و وی از آگاهانه اما بودند، واقف کامال جنگ در آمریکا پيروزی ویژگی در( شرقی جنوب آسيای در

 زد، می دور آميز احترام صلحی بر دستيابی محور بر جنگ احتمالی خاتمه زمان این در. کردند می حمایت انهمچن نيکسون

 چهره افزایش و آمریکائی مستقيم نيروهای کاهش استراتژی به شد، مشهور کردن ویتنامی به که سياستی با نيکسون، اما

 با سياست، همين. داد می ادامه کامبوج و الئوس جنوبی، ویتنام اشغال و جنگ به همچنان و بود داده رضایت بومی های

 فارس خليج در نيکسون خارجی سياست اعمال جهت ميالدی ۰۱۹۲ های سال اوایل در پوشيده، اما یافته تکامل ای چهره

 .کرد عرضه را خود منطقه در نيکسون دکترین عنوان به



 ایست نکته فارس خليج و خاورميانه ی منطقه در نيکسون ندکتری با تنگاتنگ ی هرابط در شاه رژیم ماهيت درک اهميت

 و شاه، فردی دیکتاتوری ویژگی در( توده حزب بورژوائی خرده نظریات نيز و) ملی جبهه ليبرالی دیدگاه یکسو از که اساسی

 ترتيب، بدین. ناسدش می باز یکدیگر از را( بود می نيز شاه دیکتاتوری حاوی که) نظام کل ساختارشناختی بينش دیگر سوی از

 خروج با ــ کردند می ارزیابی شاه دیکتاتوری عليه صرفا ای مبارزه را جنبش که آنان ــ نيز انگيخته خود قيام این فرایند در

 پرداخته، و ساخته «امام» با بيعت با یا، و بودند نشناخته تمامی به را کودتا نظام «اساسی قانون» کردن عَلَم با یا وی،

 ضد تقابل باعث ناآگاهانه، یا و آگاهانه تمایل، دو این. بودند پيوسته( ۰۳۴۰) خردادی پانزدهم مخالفان صف به نهواپسگرایا

 کذائی رفراندوم در آن از یکی متحّجر و فریب عوام تبلور بعد ها سال که شد طلب فرصت جریان دو ناپویای و تاریخی

 بدمستی، و پياله دُرد اول ترتيب، بدین و. کرد عرضه جابرانه را خود «فقيه والیت» دیکتاتوری اعمال با اسالمی جمهوری

 .گذاشت وجود ی هعرص به پا امریکانا پاکس فروپاشی و کودتا رژیم افول تقاطع در ایران در مذهبی سياه دیکتاتوری نظام

 دگرگونی یک از ای مؤلفه ایدب را ایران در امپریاليستی رفرم این متضاد نتایج شاه کودتایی رژیم دیکتاتوری چارچوب در

 و فراملی سرمایه با رابطه در گانه سه مدار تکامل که معنی بدین آورد، حساب به امریکانا پاکس نظام سراسر در جهانشمول

 مناسبات در «سوم جهان» کشورهای سراسری ادغام و ــ جهانی ی هگسترد و مستقل ابعاد در آن فراگير انباشت به نياز

 دگردیسی و تضاد آین حل. آورد پدید ناپذیر آشتی تضادی دولت ـ ملت معمول کنترل و مفهوم با پس این از ــ بازار کاالیی

 ی هتجرب از تنها نه اما آمریکا دولت. شد المللی بين نظام این فروپاشی موجب انجام سر که کارستان بود کاری آن از ناشی

 خاورميانه، در ویژه به خویش، ناشمول ــ دوران و شکن خود ام،خ خارجی سياست در بل نگرفت، عبرت درس ویتنام تلخ

 .کرد فشاری پا پيش از بيش

 کارتل انحصاری، گذاری قيمت نظام زدودن با جهانشمول بحرانی فرایند در نفت، بخش ميالدی ۰۱۹۲ ی هده اوائل در

 به قدم کننده، صادر کشورهای در ينیزیرزم های ذخيره ضمنی شدن ملی با آهنگی هم با و شکست، هم در را المللی بين

 و نفت بخش شدن جهانی اما. گذاشت داری سرمایه رقابت اساس بر عينی گذاری قيمت و توليد شدن جهانی دوران

 دهه های سال در مرتبطه، ظروف مثابه به جهان، بازارهای تمام در رقابتی بازار و ارزش تئوری اساس بر آن گذاری قيمت

 که داد می اجازه آمریکا دولت به هنوز اما، فارس، خليج ژاندارمی به شاه انتصاب. کرد پول پر نيز را اهش جيب ميالدی ۰۱۹۲

 .برساند خویش خارجی سياست مصرف به عمال وی حاکميت طریق از را ایران مردم نفت عواید

 زمان در که ــ فارس خليج رد( سعودی عربستان و ایران های حکومت) آمریکا ی هپای دو خارجی سياست دیگر، عبارت به

 های واکنش و کنش با یکپارچه و اُرگانيک ای رابطه بدون توان نمی را ــ یافت ادامه کارتر جيمی زمان تا و گرفت پا نيکسون

 و امپریاليستی رفرم اثرات ار ناشی پوالریزاسيون جهت، همين به. بازشناخت ایران در کودتا رژیم حاکميت و نظام کل درونی

 سياسی صوری های ارگان ی هپرد بی ادغام با همراه اینسو، به خورشيدی ۰۳۴۲ دهه پایان از سياسی قهرآميز مبارزات نقش

 همه غليان از حاکی خود ایران در( ساواک هيئت در) امنيتی-سياسی نهادهای گسترش و( «رستاخيز حزب» هيأت در)



 که است المللی بين نظامی نمای تمام ی هآئين ایران زمان این در. باشد می تحول این فرایند سياسی و اجتماعی ی هجانب

 در شاه سرنگونی دیالکتيک به را ما نظام کل به تاریخی نگاهی دیگر، سوی از. بود افتاده اضمحالل سراشيب به اکنون

 از برخورداری ضمن ها، حکومت این که معنی بدین کند، می آگاه نيکاراگوئه در سوموزا حکومت افول درک به یا و ایران

 به شمولْ دوران نظام این اجزاء از ناپذیر جدائی جزئی را کدام هر باید و نبوده بافته جدا ای تافته هرگز خود، ی هویژ کاراکتر

 اجتماعی روابط کامل گلوباليزاسيون سوی به اُرگانيک و درونی تضادهای از حاکی خود نيز نظام این فروپاشی. آورد حساب

 .است نگذاشته باقی آمریکا هژمونيک ی هرابط برای جائی نيز درازمدّت در که است، سرمایه

 

 انقالبی موقعيت و طبقاتی پوالريزاسيون اختناق، شکستن

 و «مردم») خویش فرمایشی حزب دو کردن کاسه یک با شاه رژیم اینسو به خورشيدی ۰۳۴۲ دهه های سال اواخر از

. نمود تر تنگ نيز خود معتمد دگان سرسپر و بگوش حلقه کارگزاران ی هحيط در حتا را سياسی کنترل ی هحلق( «نوین ایران»

 ای پدیده نيز حزب اصطالح به این خود اما. بود کنترل این آغاز ی هنشان آن در اجباری عضویت و «رستاخيز حزب» احداث

 شده واگذار( ساواک) امنيّت جهنمی انسازم ی هعُهد به عمال رژیم این در سياسی حزب رل زمان، این در زیرا، بود، صوری

 سر با اکنون و ــ اند برده یاد از زمان این در را شاهی رضا محمد اختناق عمق که( چپگرا کاران سياسی ویژه به) آنان و. بود

 را عينی حقایق خود ذهن در است بهتر ــ رانند می سخن شاه فاشيستی حاکميت با مواجهه در مسلحانه مبارز از سيری

 دو» شکستن ــ خورشيدی ۰۳۱۲ دهه اوائل و ۰۳۴۲ دهه اواخر در ــ که است این حقيقت. کنند مرور دیگر کباری

 قشری به هم و آورد فرود زمين به مُطلق قدرقدرتی از را شاه هم انقالبی قهر اجراء و اعالم با( پویان پرویز امير)«مُطلق

 و رژیم ماهيت درک لزوم به نيز خود این و بود، ضربتی تاکتيک یک از فراتر بسی اختناق شکستن که داد نشان آگاه نسبتا

 وجود و شمالی ی ههمسای به خود سرسپردگی ی هواسط به اما، توده حزب. دارد مبرم نياز جامعه طبقاتی بافت چگونگی

 دوره این در تنها نه شاه، با مستقل و واقعی ی همبارز از جدّی طور به آمریکا، امپریاليزم با آميز مسالمت همزیستی استراتژی

 .کرد می همکاری نيز ساواک با عمأل بل زد، می تن

 و ها چریک سازمان طرف از مسلحانه مبارزه ضربت با سياسی اختناق شکستن از غير به خورشيدی، ۰۳۱۲ دهه اوائل در

 در عظيم تحّولی ــ رژیم تیامني-سياسی نهادهای جانب از اجتماعی و سياسی فشار به گوئی پاسخ در ــ مجاهدین سازمان

 خالل در ميالدی، ۰۱۹۳-۰۱۹۴ های سال در دگرگونی، این. آمد پدید جهان و ایران در نفت بخش ساختاری مناسبات

 پس این از و. انجاميد نفت انحصاری گذاری قيمت پایان و( ۰۱۰۲-۰۱۹۰) المللی بين کارتل انحالل به نفت جهانی بحران

 نهایت در آغاز این. نمود آغاز جهان در رقابتی و فراملّی هيئت در را خود گلوباليزاسيون راندو اقتصادی مهّم بخش این

 جهانی و دگردیسی از ناشی بطن در باید را نفت شدن جهانی رو، این از. بود امریکانا پاکس نظام فروپاشی و فرود مقارن

 از نيز را آمریکا دولت خارجی سياست پس، این از که کرد، جوو جست باید کل در داری سرمایه اجتماعی مناسبات ی هشد



 ایران در درآمد داد، نشان شاه ژاندارمی رل با رابطه در نيکسون دکترین عمالا که چنان اما،. گذاشت بهره بی خویش نصيب

 گماردن سااسا که چرا. نمود می ای مالحظه قابل کمک آمریکا خارجی سياست ی هبودج به کالن ای یارانه عنوان به همچنان

 و پيچيده های سالح و تجهيزات همه این خرید ترتيب بدین و بود، آمریکا دولت نيابت به فارس خليج در ژاندارمی به شاه

 را آمریکا ای منطقه فرا و تعرّضی منافع از دفاع هدف( ایران مانند ای ناحيه قدرتی خور در دفاعی های سالح نه) تعرّضی

 انداختن کار به از آمریکائی، معلمان و کارشناسان وجود بدون ایران، در گانه سه نيروهای امینظ پرسنل حتا. کرد می دنبال

 که بودیم آمریکائی پرسنل پی در پی افزایش شاهد ما زمان این در جهت همين به. بودند عاجز نيز ها سالح این از بسياری

 .کردند می دریافت ایران دولت تسخاو ی هکيس از را خود حساب بی مُقرّری و پهنا ال سه حقوق نيز

 هم کارتر دولت نيز و کردند دشمنی او با نفتی های کمپانی بود گفته ایران از خروج از پس که شاه سخن به برگردیم

. گویند می باز نيز هنوز و گفته باز ،۱۹ مردمی قيام ی هتخطئ جهت طلبان، سلطنت را گفته این و. کرد ساقط را وی حکومت

 نتایج از. شد جهانی تمامی به انرژی بخش آن با رابطه در و نفت بخش ميالدی ۰۱۹۲ دهه اوائل در نفت حرانب فرایند در

 مراتب به قيمتی با زمان این در و) ارزش تئوری عينی جانشينی و گذاری قيمت نظام زدایی کارتل یکی ساختاری بحران این

 به تنها نه عينی فرایند این بازتاب. بود جهانی ی هعرص در رقابتی دتولي در نفت تفاضلی اجاره بندی فرم دیگری و ،(باالتر

 در نفت گانکنند توليد منجمله) جهان در کننده توليد کشورهای تمام به بل اوپک سازمان در نفت ی هکنند صادر کشورهای

 گلوباليزاسيون اساس بر. یابند ستد مالکانه ی بهره به رقابت، فرایند در خویش توليد کارآیی تناسب به تا  داد اجازه( آمریکا

 از ناشی) کالن آمدهایدر به بابت این از( بود کنسرسيوم با رابطه در هنوز ۱۹ قيام تا سماا اگرچه) نيز ایران نفت بخش، این

 با ر،دیگ سوی از «.سياهدانه پای افتاد آب رازیانه، سر ی هصدق از» دیگر، عبارت به. آمد نائل( تفاضلی ی اجاره حجم ازدیاد

 تقریبا( اوپک در سعودی عربستان نماینده یمانی، زکی همچنين و) شاه که دانيم می دوره، این از موجود مدارک و اسناد

 بل اند، نکرده تخت و تاج بی نفتی های کمپانی تنها نه را شاه پس. کرد می بازی نفت قيمت با رابطه در را ترمز نقش هميشه

 .است نشناسی نمک زهی خود این و بودند؛ کرده حراست دندان و گچن با نيز را وی کودتایی حکومت

 روند و اقتصاد بر نفت ی هناشد بينی پيش و عظيم آمد در سرازیری با نيز را خود ی هواسطبال اثر نفت بخش شدن جهانی

 و ظرفيت عدم و مصرف گسيخته لجام تقاضای از ناشی تورم. گذاشت نمایش به ایران جامعه در طبقاتی پوالریزاسيون

 صنایع و معدنی منابع از برداری بهره با رابطه در اتیوارد خدمات و کاالها حساب بی افزایش و یکسو، از الزم توليدی کيفيت

. بود ایران اقتصاد ی هعرص در ملی آمد در تخصيص و تقسيم تعيين در( ناخواسته و) ویژه عاملی خود دیگر، سوی از مونتاژ

 و کسبه، کردن زندانی و ی هروّی بی کنترل قالب در گسيخته، لجام تورم با مواجهه در دولت تصادیاق واکنشی های سياست

 اقتصاد ویژه به) جامعه کّل رضایت، عدم ایجاد و موفقيت عدم ضمن ها، قيمت شاخص ازدیاد از پيشگيری جهت غيره،

 .کرد پوالریزه پيش از بيش سياسی روند در وهم توزیع و توليد ی هحيط در هم را( شهری



 در نظامی صنایع حصر و حّد بی ی هتوسع سياست با اهميّت لحاظ از توان نمی را ساز مشکل مسائل این از یک هيچ اما

 نفت آمد در تخصيص سياسی، اقتصاد دیدگاه از که، چرا. کرد مقایسه منطقه در آمریکا ژاندارم عنوان به شاه انتصاب با رابطه

. نيست بررسی قابل خارجی ارز ی هساد کردن دست به دست و کاال ی همبادل با تنها شاه جانب زا نظامی تسليحات خرید به

 که بود المللی بين صنعتی-نظامی های مجموعه از سلسله یک با رابطه در توليدی ای گستره متضمن شاه نظامی ی همعامل

 و نظامی پرسنل هزار ده چندین گماردن به امنيتی-نظامی های افزار نرم و افزار سخت ایجاد از غير به آن تکاملی فرایند

 یکسو از آن، جانبی اثرات با همراه حيطه، این در نفت آمد در کالن پول گردش و. شد منتهی ایران در آمریکایی نظامی غير

 در مایهسر حرکت ناپذیر کنترل مدار در ورود دیگر سوی از و شد، منجر سياسی انگيختگی خود و طبقاتی پوالریزاسيون به

 .ساخت دگرگون سرعت به را سياسی-اجتماعی فضای و تشدید را جامعه های تضاد ملّی، فرا ی هحيط

: بود نمانده بيش راه دو تنها خورد، سنگ به آمریکا تير و کشيد بست بن به قدرت جایگاه در شاه ماندن کمابيش که زمانی

 در( ۰) آورد؛ در به آچمز حالت از را شاه رژیم وی غياب در بتواند و باشد، نخورده اَنگ شاه هواداری به که فردی یافتن( ۰)

 بزودی که شاه، ليبرال نيمچه و مذهبی مخالفان از پشتيبانی با و زده دریا به را دل نخست، ی هگزین در موفقيّت عدم صورت

 این در نبود؛ کار در انتخابی حق شاه بحران حّل به کارتر دولت برخورد در هرحال در. شد مذاکره وارد کردند، عَلَم را خمينی

 در سياسی ی هلحظ به لحظه آمدهای پيش روال بر اوضاع کردن سنگين سبک و وقت خریدن پی در آمریکا سياست زمان

 سيخ نه که منظری با آمریکا، چشم زمان این در. داشت نظر مّد در واحد آن در را گزینه دو هر البته کارتر دولت. بود ایران

 تقریبا. بود خيره( «آزادی نهضت» در فعال عناصر ویژه به)  ملی جبهه از شده چين دست نسبتا طيفی بر ، کباب نه و بسوزد

 و رسيده سر به آمریکا بُرد هنگام که است این از حاکی امریکا دولت گيری تصميم چگونگی در یافته انتشار اسناد تمامی

 چندی که شاهی همان) ــ شاه به اپوزیسيون از چند تنی همکاری و وزیری نخست پيشنهاد. رساند اقل حّد به باید را باخت

 دیدگاه سياست، نحوه از آمریکا دولت دقيق نسبتا شناسائی مبّين خود ــ( زد می تير با نيز را ها ليبرال این ی هسای پيش

 .است عناصر این ی هبالقو های کفایت نيز و ایدئولوژیک،

 شَقه دو عمال سياسی مریز و کجدار نهاد یک عنوان به ملی جبهه بختيار شاپور جانب از دتاکو رژیم وزیری نخست قبول با

 ميراث با عمال تنها نه شاه، کودتایی رژیم ی هادام به خود رضایت با( بختيار وزیری نخست موافقان یعنی) شَقه این. شد

 به صوری توسّل حتا که چرا. کرد خداحافظی شههمي برای نيز مشروطه ی هسال صد ميراث با بل گفت، بدرود مصدق سياسی

 اختياری؟ کدام با تازه، و باشد؛ توانست نمی بيش خيالی و خواب خود نيز مشروطه «اساسی قانون»

 آزادی نهضت در مذهبی عناصر تکليف اینجا در. آمد بود کرده طرد را شاه که ملی جبهه دوم ی هشَق روزگار به چه ببينيم اما

 نمایندگان با هم آنان از شماری نيز و کردند "امام" را خمينی تاریخی بزنگاه این در که بودند اینان هم و. تاس روشن کامال

 الئيک اصطالح به تمایل سمبل. بودند نشسته مذاکره به شاه ارتش اميران از شماری با آنان، وساطت با هم، و آمریکا دولت

 .پيوست خمينی کمپ به بختيار، با اختالف درجه ۰۲۲ با که، بود سنجابی کریم اما ملی جبهه دوم شَقّه



 می را خمينی جانب از مردمی ی هگسترد موج بر شدن سوار موجود، مدارک و اسناد به دستيابی و زمان گذشت از پس اکنون

 اداره نيز و سياست، به عالقه بی و مذهبی صرفا رهبری عنوان به خمينی، کردن بَزَک( ۰. )کرد نگری باز مؤلفه سه در توان

 شاه، رژیم کليدی عوامل با مستقيم غير و مستقيم ارتباط برقراری( ۰) آمریکا؛ دولت ی هکنند تسهيل عوامل با اوليه ارتباطات

 این. جمعی دسته های اعدام و مخالفان، قمع و قلع ها،ببند و بگير آغاز عمومی، سالح خلع دستور( ۳) ارتش؛ اُمرای ویژه به

 جمهوری» برقراری برای کافی شرط پيش. بودند قدرت مقدمات برقراری جهت الزم هائی شرط پيش البته ها مؤلفه

 و تدافعی حالت به را ها توده سياسی لحاظ از بتواند که وقایعی. داشت نياز کننده دگرگون عواملی و وقایع به اما «اسالمی

 باز شان اجتماعی و سياسی سرنوشت به اندیشيدن از را آنان و گرفته را ها توده توجه تردستی با که عواملی. آورد در تمکين

 هم و داد مثبت پاسخ آمریکا سفارت در گيری گروگان به هم کافی، شرط پيش فکر در فریبکار، خمينی جهت، همين به. دارد

 با بر کیشير شيرک به/نهادند نامش شيرکی را سگی». گرفت نيک فال به را جنگ آغاز و ایران به حسين صدام ی هحمل

 خراّطی خود تراشی امام کارگاه در را ستيز مشروطه ماکياول این خود گروهی مقاصد برای از که آنان بر شرم «.دادند شد 

 سياه این خمينی، سفّاک و سخيف سياهکار، کارگزاران که بود وحشت و رعب از پر و آشفته فضای همين در درست. کردند

 .کردند ميخه چهار را «اسالمی جمهوری» ت،قدر ی هرسيد دوران به تازه مستان

 

 سخن پايان

 طرزی به را ناگوار و گوار های شنيده و ها دیده تمام و دهد می جان تاریخی وقایع از حسّی ی هتجرب به انتقادی بازنگری

 تاریخ در که است فاجعه پشت فاجعه داستان بحث این اجتماعی و سياسی محتوای. نشاند می یکدیگر کنار پویا و منطقی

 تراژدی بگذارید اما دانيم؛ می نيک را او بار اسف عاقبت و شاه رضا محمد داستان. دارد نظير کمتر ایران در اخير ی هسال صد

 بيندیشيم؛ توده حزب مرکزی کميته ننگبار تراژدی به لَختی. است تر انگيز غم کدام ببينيم و کنيم مقایسه نآ با را «مَکبث»

 صدر، بنی بازرگان، بهشتی، یزدی، زاده، قطب به بيندازیم؛ نظری آنان ناهنجار و ادبار عاقبت و آخر و نمجاهدی به ای لحظه

 ها نمونه این از یک هر تراژدی. بنگریم بختيار شاپور انگيز غم گذشت سر به باالخره و...  کروبی موسوی، خاتمی، منتظری،

 است؟ تدبير چه و چگونه را کرده خود گرداند؟ باز جوی به را رفته آب توان می چگونه. برد می فرو حيرت و بهت در را جهانی

 این در مسئوليت تقسيم و آنان دادن نشان همطراز قصد به لزومأ باال عناصر و افراد به اشاره که داشت توجه باید جا این در

 خمينی جنایات یا و دیدگاه مسئول وانت می را منتظری نه و بازرگان، نه صدر، بنی نه مثال، برای. نيست انگيز غم ی هفاجع

 همين از شماری دانيم، می که چنان نيز، و. است خویش عملکرد و اندیشه مسئول کس هر است بدیهی زیرا دانست،

 باز قابل که است تاریخی ی هفاجع این فراگير بُعد دادن نشان ما منظور. اند بوده دیگران های بازی قربانی نيز خود بازیگران

 انتقادی وجدان و حافظه در آن گران دستاوردهای حراست در کوتاهی و یکسو، از آن جمعی درک عدم اما. باشد یمن گشت

 .کرد خواهد واگذار تاریخ ی هباردو تکرار به را حکم گمان بی جامعه،



 کودتای به گذرا ینگاه با تنها ایران، در جمهوری ریاست اخير انتخابات در پردازی دروغ و فاحش تقلب به توسل پيامد در

 به ،(خودی اصطالح به کاندیداهای و) اسالمی جمهوری گذاران پایه و سران از بسياری عليه ای، خامنه-نژاد احمدی اخير

 سرگردان شَبَح حتا که است دیگری های تراژدی آبستن کماکان رژیم این و دارد دراز سر رشته این که دید توان می خوبی

 محمود و ای خامنه علی سيد جنایت و جرم داستان. گذاشت نخواهد امان در نيز را وی يدهپوس های استخوان و خمينی

 و ها کشمکش این تمام عليرغم. شتاب بی و دراز همچنان توفانی و تيره شب این اما است، ناتمام هنوز نژاد احمدی

 .بود خواهد آینده هرا چراغ همواره گذشته تاریخ دیالکتيک از درست شناخت گمان بی اما، ها، دشواری

 ميالدی ۰۲۰۲ سپتامبر

 )آمریکا) سوتا مينه

 .است شده ارائه ۰۲۰۲ سپتامبر در دلفيا فيال در ایرانيان همایش در که است گفتاری متن نوشتار این

Website: http://cda.morris.umn.edu/~binac/index.htm 

 

 : ها پانوشت

 

 هژمونی معيت در جهانی نظام به همچنين نظام این. کند می حکایت دوم جهانی جنگ ار پس المللی بين نظام افول از امریکانا پاکس فروپاشی

 متفاوت کامال دارد، جای سنتی چپگراتان سياسی فرهنگ در که دست، این از هایی واژه و استيال با البته هژمونی مفهوم. است معروف آمریکا

 رو، این از. بگيرد تعلق آن ی هماند باقی اجزاء به تواند نمی سيستم فروپاشی از پس نتيجه در و نظام، کل به متعلق است ای رابطه هژمونی. است

 را فاحش اشتباه این ما امروزه متاسفانه،. الفارق مع است قياسی( 0891-0891: امریکانا پاکس فروپاشی این از پس) آمریکا هژمونی از سخن

 :کنيد نگاه زیر مقاله به بيشتر اطالع برای. شنویم می خودخوانده، های مارکسيست هویژ به چپگرایان، از هم و راستگرایان از هم

Cyrus Bina, ”The American Tragedy: The Quagmire of War, Rhetoric of Oil, and the Conundrum 

of Hegemony,“ Journal of Iranian Research and Analysis, Vol. 21, no. 2, November 2119: 7-22. 

 ای مقاله به خود این زیرا. نيست مسلحانه مبارزه و جامعه چگونگی با آن ی هرابط و خلق فدائی چریکهای دیدگاه نقد و بررسی ما قصد اینجا در

 در را شاه رژیم درستی به که است ارضی اصالحات با رابطه در نگرش این عملی ی هنتيج خاطر به تنها احمدزاده دیدگاه به اشاره. دارد نياز ویژه

 مارکسيستی، غير نظریه با نباید نگارنده، گمان به ، را درست ارزیابی این و. بود کرده ارزیابی سرمایه المللی بين مناسبات با ارگانيک ای رابطه

 بسياری هواداران التين آمریکای در وابستگی نظریه زمان، آن در البته،. نمود مخلوط "وابستگی نظریه " نادرست و طبقاتی، محتوای از خالی

 این به( استراتژیک گزینش یک مثابه به) مسلحانه مبارزه نگارنده، گمان به اما،. گرفتند کار به مسلحانه مبارزه دليل عنوان به را آن نيز که داشت

 مبادی یا مبدأ به داری ایهسرم مناسبات جایگزینی شناسی، روش لحاظ از زیرا،. ندارد احتياجی هيچگونه بورژوائی، اما رادیکال، غير شرط پيش

website:%20http://cda.morris.umn.edu/~binac/index.htm


 با تنگاتنگ رابطه در و، امریکانا پاکس نظام نظير) دورانی ساختارهای اینگونه بل نيست، وابسته( شاه وابستگی و آمریکا مرکزیت نظير) بينابينی

 جزئی شاه رژیم شد، اشاره االب در چنانکه. باشند می سرمایه اجتماعی روابط شدن جهانی سوی به گذرا معلول مثابه به خود( شاه رژیم آن،

 منطقه در نيز را آمریکا خارجی سياست ی ههزین( ایران مردم نفت از درآمد یارانه با با) شاه که آنجا تا بود، امریکانا پاکس نظام از ناشدنی تفکيک

 بدانيم که است توجه قابل نيز تهنک این فدائی، چریکهای سازمان در آن، مدهای پسا و عملی، و نظری دگرگونی ویژگی در. کرد می تأمين

 گام برداشتن و سازمان، رفتن هرز هرزه، های علف رشد چرایی به که است گاهی گره شاه دیکتاتوری چگونگی در نخست دیدگاهی اختالف

 و جزنی بيژن ادانی زنده جمعی دسته کشتار از پس ــ کرد تصور توان می چگونه مثال، برای. دهد می پاسخ خمينی ارتجاع سوی به بعدی های

 شَبَح تقدیم دستی دو را سازمان و کند قبضه را رهبری قيام گرم گرما در بتواند نگهدار، فرخ جزنی، کودن و بيسواد شاگرد خانه ــ او گروه

 داده نشان را خویش واقعی ی هچهر نيز 0492 خرداد 01 در که واپسگرائی و ادبار شَبَح همان. بنماید( نوری) اله فضل شيخ مرتجع و منحوس

 .بود

 و یادآوری نيز و ویژگی این در مالحظه قابل های پژوهش وجود از آگاهی منظور به. اند نوشته بسيار ایران در ارضی اصالحات اثرات مورد در

 ــ سازمان ینا در "ای توده" مرتجع و سازشکار ی هاندیش استيالی و طلب فرصت شماری نمای و نشو از پيش ــ که حقيقت این دادن نشان

 اول دست منبع چند با را خویش از پس نسل ی هخوانند است عالقمند نگارنده اند، بوده چه و اند بوده که مبارزه اوائل در خلق فدائی چریکهای

 .کند آشنا مبارزان این

 0412 مردادماه خلق، فدائی ایچریکه سازمان انتشارات ،(0 شماره روستائی، تحقيقات سری) آن مستقيم نتایج و ارضی اصالحات باره در

 .خورشيدی

 .خورشيدی 0412 مهر خلق، فدائی چریکهای سازمان انتشارات ،(2 شماره روستائی، تحقيقات سری) زراعی سهامی های شرکت بررسی

 0412 بهمن خلق، فدائی چریکهای سازمان انتشارات ،(4 شماره روستائی، تحقيقات سری) فارس روستاهای اقتصادی ساخت بررسی

 .خورشيدی

 0414 خرداد خلق، فدائی چریکهای سازمان انتشارات ،(9 شماره روستائی، تحقيقات سری) کرمان روستاهای اقتصادی ساخت بررسی

 .خورشيدی

 

 نهگو هر از را آن خود زمان های دمکرات سوسيال با کشی خط با و نگرد می دورانی ی هپدید یک ی همنزل به را امپریاليسم درستی به لنين

 پيشاسرمایه های نظام ی هسلط در بشریت چهارم سه از بيش وجود و سو، یک از گسترده استعمار دوران این در. کند می مبرا صرف سياست

 در داری سرمایه نظام وجود عدم دیگر، عبارت به. کند می معنی درستی به تاریخی مفهوم یک عنوان به را امپریاليسم دیگر، سوی از داری

 را، دوران این( گيتی ی هعرص در استثمار ارگانيک و فراگير مکانيسم عنوان به مارکس ارزش تئوری کاربرد عدم علت به یعنی) هانج ی همجموع

 خود زعم به داری سرمایه حتا نه و است "داری سرمایه ی همرحل باالترین" نه دوران آین. نماید می امپریاليسم کند، می بيان لنين که آنچنان

 خود شهادت به داری، سرمایه مناسبات مبين مهمترین) ارزش تئوری نه و است رفته ميان از کلونياليستی نظام نه زمان، این در ا،زیر. مارکس

 مارکسيستی غير مکتب پيروان و سنتی چپگرایان را کنونی زمان در مارکس ارزش تئوری کاربرد عدم نگارنده، گمان به. دارد کاربردی( مارکس

 و بجا نا ی هتکي با همواره نيز کردن عَلَم این ی هنحو. اند کرده عَلَم( سؤیزی پال نظریات به کنيد نگاه مثال، برای) "نحصاریا داری سرمایه"



 استالينيستها تروتسکيستها، از بسياری ميان در امروزه،.نيست چپگرایان این ی هویژ البته اندیشيدن گونه این. است بوده لنين امپریاليسم بر نازمان

 از نازل درک به صرفأ فاحش اشتباه این کليد. است مشاهده قابل فراگير طرزی به نيز مارکسيستی غير و باخته دوران تفکر این مائوئيستها و

 واقعی غير و فرضی تعریف قبول با که، معنا بدین گردد، می باز داری سرمایه در واقعی رقابت با آن تنگاتنگ ی هرابط و مارکس ارزش تئوری

 دیدگاه از واقعی رقابت که این حال و. اند ناميده "انحصار" را آن با متضاد مفهومی چپگرایان اغلب نئوکالسيک، مکتب مصداق به بترقا

 مراتب به نقشی مارکس ارزش تئوری کنونی، دوران در جهت، همين به. ندارد مفهومی گونه هيچ سرمایه مستمر تمرکز و تراکم بدون مارکس

 تئوری امروزی، چپگرایان ار برخی نادرست نظر خالف بر عالوه، به. دارد( لنين امپریاليسم دوران منجمله) پيش های دوران از تر کننده تعيين

 .کند می عمل طبقاتی پوالریزاسيون فرایند در ارگانيک ای پدیده مثابه به خود بل است، داری سرمایه در کاال قيمت تعيين شامل تنها نه ارزش

 

 است هایی مقاله جمله از زیر مطلب. اند ننوشته کم نظامی، ی هپيشرفت تسليحات فروش ویژگی در نيکسون، ریچارد با وی ارتباط و اهش ی هبار در

 .کرد گل زمان آن در که

Frances FitzGerald, ”Giving the Shah Everything He Wants,“ Harper’s, November 0879, 11-82: 

http://harpers.org/subjects/FrancesFitzGerald. 

. 

 به مارکس، ارزش تئوری با آن تنگاتنگ ی هرابط بررسی و نفت بخش شدن جهانی چگونگی در را خود زندگی دوران از دهه ۴ به نزدیک نگارنده

 عالقمند ی هخواننداختيار در را نفت معمای کليد بتواند شاید زیر ی هنمون دو یکی. است کرده صرف ،0871 دهه های سال های دگرگونی ویژه

 .دهد قرار

 0491 مهرماه سوم، شماره نو، سامان "انتقادی، سياسی اقتصاد بر درآمدی پيش: نفت شدن جهانی" بينا، سيروس

no.org/shomareh03.htm-http://www.saamaan 

 2119 ژوئن ماه دوم، و بيست دفتر گاه،ن "بغداد، در لوليتا پایان و تاریخ نابخردانه خواندن: شقاوت و شرم خوران شيرینی" بينا، سيروس

(077-012): 

21.pdf-http://www.negah1.com/negah/negah22/negah22 

 

 اوائل در ،(خودخوانده های مارکسيست از شماری منجمله) چپگرا ازعناصر بسياری که دارد یاد به خوبی به( عينی شاهد یک عنوان به) نگارنده

 جهانی کنفدراسيون عضو هم شماری طيف این ميان در. خواندند "ملی و مستقل" را شاه نفت شدن جهانی بجران ی هبحبوح در ،۰۱۹۲ ی هده

 از ــ شاه که دالیلی از یکی. انجاميد کنفدراسيون در ۰۱۹۴ سال ماجرای پر انشعاب به خود این و شدند، معروف "راست خط" به که بودند

 کارتل با تقابل در اوپک سازمان چون گفتند می که بود این بود، شده "ملی" ــ( ناميدند می يستمائوئ را خود غالبأ که) چپگرایان این دیدگاه

 بود این دیگر علت. خواندند می "تسامپریالي ضد" را اوپک عاميانه درکی با جماعت این. کرد ارزیابی محک همان با باید نيز را شاه است، نفت

. بود شده واقع الی چوئن استقبال مورد و کرده مسافرت کشور آن به چين دولت دعوت به و شاه تنياب به پهلوی فرح تازگی به زمان آن در که

http://www.saamaan-no.org/shomareh03.htm
http://www.negah1.com/negah/negah22/negah22-21.pdf


 می عمل نيکسون سياست ی هدنبال مثابه به نيز شاه است، معروف "پنگ پينگ دیپلوماسی" دوران به که زمان، آن در که است تذکر به الزم

 سياست قبال در آن، مرکزی کميته عناصر و ،(آمریکا) "انقالبی کمونيست حزب" ارتجاعی موضع در را عملکرد گونه همين نگارنده. کند

 خود ناميدند، می نيز مارکسيست را خود که عناصر، این که اینجاست جالب. است بوده شاهد نزدیک از شاه خواندن "ملی و مستقل" با نيکسون،

 .اند نيانداخته تا و تک از هنوز را

 

 منبع در دوم فصل به توان می ،("توریت" یا) "توریه" روش به وی ی هطلبان فرصت و آگاهانه توّسل ویژه به مينی،خ روحيّات از آگاهی برای

 :کرد رجوع زیر

 .خورشيدی 0494 برزاوند، انتشارات: فرانکفورت استبداد، به آزادی از ایران انقالب تحول و پاریس جعفری، محمد

 و پوشانيدن": کند می نقل چنين را توریه معنای ،428 صفحه ،(خورشيدی 0497: تهران یدان،جاو انتشارات و چاپ سازمان) عميد فرهنگ

 ".کردن وانمود دیگر طور و نهفتن را حقيقت دادن، نشان حقيقت خالف بر را امری حقيقت، کردن پنهان

 یا) گوینده مقصود داشتن نگاه پنهان برای صرفا بلکه است، تعبير گونه هر به و شکل هر به حقيقت یافتن منظور به نه روش این گرفتن کار به

 را حقيقت آن قلب بتواند تا باشد داشته اطالع حقيقت از باید لزوما گوید می دروغ که کسی. باشد می محض دروغ به توّسل بدون اما، ،(نویسنده

 و درک برای اعتباری و احترام نه و دارد حقيقت القب در تعهدی نه مطلقا است مجهز( "توریت" یا) "توریه" سالح به که شخصی اما. دهد ارائه

 مکالمات و عوام نزد در امروزه که مقوله، این. باشد می وی کردن خواب اصطالح به و اصلی منظور از مخاطب داشتن باز او هدف تنها. آن کشف

. است شده شناسائی "ت ش بول" عنوان به کاییامری فيلسوف یک جانب از نظير کم مهارتی با و تازگی به دارد، مصداق بسيار روزانه معمول

 :نمود رجوع زیر منبع به توان می بيشتر آگاهی برای

Harry G. Frankfurt, On Bullshit, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. 

 :کرد مالحظه زیر در توان می را نگارنده از اثر چند نژاد احمدی ــ ای خامنه کودتای و 2118 انتخابات از پس حوادث ویژگی در

Cyrus Bina, ”Post-Election Iran: Crossroads of History and a Critique of Prevailing Political 

Perspectives,“ Journal of Iranian Research and Analysis, Vol. 21 (2), Fall 2118: 

Election%20fall%2009.pdf.-0Post%2-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-http://www.cira 

Cyrus Bina and Hamid Zangeneh, ”Para-militarization of Universities in Iran,“ Political Affairs 

Magazine, January 5, 2010: http://www.politicalaffairs.net/article/articleview/9218/. 

Election Iran: An Open Letter to President Obama,“ -Cyrus Bina, ”U.S. Foreign Policy and Post

CounterPunch, March 12, 2010: http://www.counterpunch.org/bina03122010.html. 

Cyrus Bina, ”Post-Election Iran and US Foreign Policy,“ EPS Quarterly, March 2101: Post-Election 

Iran and US Foreign Policy. 

 بينا، سيروس 2101 مارس ماه آزادگان، رادیو نوروزی، وتبریک باششاد

http://www.cira-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-%20Post-Election%20fall%2009.pdf.
Cyrus%20Bina,%20”U.S.%20Foreign%20Policy%20and%20Post-Election%20Iran:%20An%20Open%20Letter%20to%20President%20Obama,“%20CounterPunch,%20March%2012,%202010:%20http:/www.counterpunch.org/bina03122010.html.
Cyrus%20Bina,%20”U.S.%20Foreign%20Policy%20and%20Post-Election%20Iran:%20An%20Open%20Letter%20to%20President%20Obama,“%20CounterPunch,%20March%2012,%202010:%20http:/www.counterpunch.org/bina03122010.html.


http://www.iran57.com/Mosahebeha/Bina,%20Siros/Bina%20Cyrus%20'%2003'28'10%20paya

389%20%20z%20%2011.00%20.mp3.m%20Norooz%201 

http://www.iran57.com/Mosahebeha/Bina,%20Siros/Bina%20Cyrus%20'%2003'28'10%20payam%20Norooz%201389%20%20z%20%2011.00%20.mp3.
http://www.iran57.com/Mosahebeha/Bina,%20Siros/Bina%20Cyrus%20'%2003'28'10%20payam%20Norooz%201389%20%20z%20%2011.00%20.mp3.

