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مقدمه
اقتصاد بهمثابه زيرساخت اساسي در جامعه دربردارندة مفاهيم متعدد ،اصطالحات و
موضوعات پرجزئيات است كه هميشه در يك ساختار محبوس گردانده ميشود .بدونشك
هيچ نظام و رژیم اقتصادي ،بدون ساختار ،قاعده و روش خاص خود نميتواند وجود داشتهباشد
و دوام بياورد .علياالساس ،ساختار ،قاعده و روش تحميلگ ِر بسياري قوالب جبري نيز هست،
لذا نظام موجود بايستي كاراكتري داشتهباشد كه متكي بر بسياري نرمها و پارامترهاي منعطف،
ويژگي سياليت و سرزندگي به خود ببخشد .معموال نميتوان اقتصاد و معيشت جوامع را اسير
برخي قوانين خشن و اجباري ساخت و يا مديريتي را از خارج بر آن ،تحميل نمود .در نگارش
حاضر ،به اين موضوع پرداختهميشود كه نظامهاي بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري همانطور
كه طي ادوار تاريخي خود اثبات نمودهاند ،تحميلي هستند .بعبارتي ،دست دخالتگر از خارج
در اقتصاد ميباشند .از اين ميان ،سرمايهداري از ساير نظامها مطلقتر ،خشنتر و بيرحمتر
است و تمامي شيوههاي توليد در ريز و درشت امورات را تحت فشار و انحصار خود درآورده
و متكي به ابزاري به نام پول ميگرداند .پول ،ارزش نسبي بيپايانتری از حيات و معيشت
مييابد .برای جامعه ،دستهبندی بصورت «شیوههای تولید» صحیحتر از دستهبندی بصورت
«بردهداری ،فئودالی و سرمایهداری »1است .نگارش حاضر به اين مقوالت بنيادين در
تئوريهاي اقتصادي ميپردازد كه كدامين نظام سر برآورده ،تا چهاندازه مخرب واقع شدهاند و
جايگزين مناسب براي آنها كدام نظام مدرن است .جامعه و دولت دو قطب هميشه متضاد هستند
كه پديدة دولت ،همان دست دخالتگر خارجي نااقتصاد ميباشد كه نهادينه گشته و هميشه فرم
قدرت است نه اقتصاد ،بنابراين ،اقشار و طبقاتي كه در ادوار بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري
جايگاه مديريت را مصادره و اشغال كردند ،همه دستهاي خارجي انحصارگر در حوزة اقتصاد
. 1این دستهبندی از سوی مارکس انجام شده که در خصوص کل تاریخ و جوامع صحیح نمیباشدَ  ،اما اگر موضوع ،نظامهای تولیدی انحصارگر باشدَ
صیحیح است.
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هستند كه بدون اشغال كامل حوزة سياست در درجة نخست ،نميتوانند حوزة اقتصاد را بابميل
خويش ،نظمدهي كنند .هر سه ،نظامهاي غارتگري هستند و امروزه با ابزاريساختن بهتماممعناي
مفهوم جمهوري و با سوءاستفاده از پديدة دمكراسي ،مشروعيت بيپايان براي خود حصول
مينمايند؛ اما جوامع هميشه نسبت به آنها بيباور بوده و عليهشان مبارزه كردهاند .آنها را لعن و
نفرين كرده و درصدد اراية آلترناتيو بيبديل برآمدهاند.
در همه ادوار تمدنی ،اساسیترین مشخصات بردهداری ،فئودالی و سرمایهداری بعنوان قطب
مخالف سوسیالیسم ،همیشه بصورت همعرض وجود داشتهاند .مثال در ایران برخی طبقات تجار،
پیشهور و صراف «سرمایه انباشت کردهاند» و «اقتصاد پولی بوده» ولی چرا سرمایهداری
تجاری در دوره فئودالیسم و سرمایهداری صنعتی در اوایل قرن بیستم ظهور نکرد؟ زیرا مالکیت
و قدرت در دست دولت بوده نه اشخاص مستقل .البته تز پایهای این است که دولت ،هر سه نظام
بردهداری ،فئودالی و سرمایهداری را بصورت مختلط به انجام رسانده است ولی هرگز بصورت
خاص همچو اروپا نهامند نگردانده و طبقات جامعه هم آن را عمال نهادمند نکرداند .هرچه باشد،
هر سه نظام همراه با خود پدیده دولت از بطن کلیت تمدن مرکزگرا بیرون آمدهاند ،لذا در ایران
هم همیشه این عوامل متعلق به تمدن مرکزگرا بودهاند .پس هم بردهداری و هم فئودالیسم و هم
سرمایهداری وجود داشتهاند ،اما به لحاظ ساختاری،متفاوت با اروپا بوده .طبقه و شهر چه تحت
سلطه دولت بوده باشند ،چه مستقل از آن ،کماکان ،تمدنی بودهاند و بنابراین حتی در اروپا
برخالف نظر برخی ،دولت همیشه و در هر حال با وجود استقالل طبقات ،باز حاکم و مسلط بوده.
موضوع اصلي ما بر اين محور استوار است كه نظامها و شيوههاي توليد در شرق ُکردستان
چه مراحلي را طي كردهاند ،ولي بدون پرداختن به تاريخ نظامهاي سلطه در ايران ،اين امر
خطير بيفايده مينمود .با توجه به اينكه رژيم سلطهگري از دوران صفويه روبروي تحوالت
سياسي و اجتماعي بنيادي در ساختارها شد ،دورة زماني صفويه تا جمهوري واليي را مورد مداقه
قرار خواهيمداد ،ولي نگاهي معطوف به ادوار گذشته در حد نياز جهت ايجاد كليت تاريخي،
ضروري است .براي مثال در بحث از معيشت زاگرسي نميتوان از ريشهها و سنگبناي قوي
نئولتيك و جامعة طبيعي در ُکردستان غافل ماند ،زيرا همچو رودخانهاي مادر ،همة فرهنگها
و تمدنهاي سراسر جهان را تغذيه نموده .مارکس به طبیعت «مساواتطلبانة» جامعة شرقی اشاره
کرده و گفته ،با بصیرت است .در ایران ،اما دولت ،همه بصیرتها را کامال کور نموده.
بنا را بر تحليل «نظامهاي توليد و سلطه» و «شيوههاي توليد» گذاشتهايم تا تبيين گردد
كه در سير زماني از صفويه تا به امروز چهتحوالت كيفيتي و گاها كميتي رخ داده و آيا ماهيت
پديدة اقتصاد سلطهپذير است يا خير؟ تمام كوششها اثبات سلطهناپذيري اقتصاد است و چون
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بردهداري ،فئوداليسم و سرمايهداري نظامهاي سلطه هستند ،بنابراين نااقتصاد ميباشند .اثرپذيري
معيشت از هر دورة سلطهگري  500سال گذشته كه نقش زور در آن برجسته است ،انكارناپذير
است.
محور كلي موضوع نگارش ،خط پايدار اقتصاد و معيشت طبيعي و اجتماعي در برابر نظام
سلطة دولت در ادوار مختلف است كه آخر سر بايستي محو گردد و خودمديريتي خلقها جاي
دولت را بگيرد .بازستاني مديريت اقتصاد و تفويض مجدد آن به خود جامعة مدني ،تنها رسالت
است ،مديريت اقتصاد اما مقولهاي است كه بدون پشتوانة بسيار قوي مديريت سياست هرگز
پديدار نميگردد .شرق ُکردستان كه با حملة وحشيانة صفويه به ُکردستان و تارومار نمودن
آئينها ،اديان ،مذاهب و ملل مختلف در آن همراه شده ،نقطهعطفي در تاريخ است كه دورةاي
متفاوت از استثمار و استعمار توأمان را به همراه آورد .اهميت آن از اين حيث است كه شرق
ُکردستان از آن زمان تا به امروز مديريت سياسي و اقتصادي را بهتدريج بر اثر هجومهاي تمدن
مركزي ايران از دست داده .بازستاني مديريت و تفويض آن به جامعه ،از قواعد گريزناپذير
اخالق و سياست دمكراتيك است ،ولي اين مهم را مگر با شناخت كامل از نظامهاي توليد و
شيوههاي توليد موجود در ايران و شرق ُکردستان بتوان بجاي آورد .از منظر علمي ،تحوالت
اقتصادي ،همان تحوالت اجتماعي منتج از نظام سلطهاي هستند كه سلطه برقرار ساخته .قبل از
صفويه بصورت عام و پس از آن سلسله بصورت خاص ،بر اساس زور ،فعاليت ملتُ 1کرد در
حوزة سياست منع و مديريت كالن اقتصاد نيز از آن سلب گشته .همچنين از زماني كه نظام
جهاني سرمايهداري در ايران نفوذ كرد ،لطمات خردكنندة سلطة ايراني به پيكر نظام معيشت در
شرق ُکردستان ،وارد دورةاي ديگر شد و از دو ناحيه ستم داخلي و خارجي ضرباتی دريافت
كرده .از همان زمانها ،مقولة آزادي به امر رهايي از سلطه سياسي و اقتصادي ،گرهخورده.
در کتاب یک ،تحوالت اجتماعي و سياسي از دورة صفويه تا به امروز را با عطف به ادوار
تاريخي ماقبل آن ،مورد تحليل و تفسير قرارميدهيم .اينكه در اين دورة  500ساله چه تغييراتي
شهري
دامنگير ُکردستان شد و بر سر شيوههاي توليد چهارگانة «شبانكارگی ،روستايي،
ِ
شهري صنعتي سرمايهداري» چهآمده ،جهتها بخوبي مشخص خواهندشد.
سنتي و
ِ
بيشك هر شيوة توليد تحت فشار برنامههاي زورمدارانه يك نظام توليد غالب ،قرارگرفته و به
جامعه نيز قالبی منحصربهفرد ميبخشد .اين شيوههاي توليد هستند كه در جامعه هميشه وجود
داشته و دارند ،اما نظامهاي سلطه با ايجاد تحكم مطلقگراي خود ،سمتوسوي آن را تغيير
ميدهند و خود را نظام برت ِر توليد معرفي مينمايند .درایران ،شاه یکطرف و همه مردم و
 . 1در ایران ،همیشه ملت در معنای مردم بکار رفته نه ناسیون که در مقابل دولت قرار داشته.
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دولتمردان یکطرف برای او برابر بودند و در معرض تعرض شاه .لذا از صفويه تا به امروز كه
مصادف با دورة  400سالة پيدايش سرمايهداري جهاني است ،جامعة مدني با شيوههاي توليد
استثمارگرانة دولت با نظام جعلي توليد ،مضمحل ميگردد .مسئلة بنيادين اين است تا زماني كه
ماهيت نظام توليد و شيوة توليد ،هماهنگ و همسنخ نگردند و از وضعيت ضديت مداوم خارج
نگردند ،بازگشت جوامع به مسير حقيقت و رهايي از انحرافات تمدني ،غيرممكن خواهد بود.
اما پرسش اصلي ،چگونگي بازگشت است .نگارش حاضر نشان ميدهد كه تاكنون در طي
هزاران سال از تمدن مركزگرا ،نظام توليد مدام در يد قدرت دولت كه خود را مديريت جامعه
جلوه ميدهد ،قبضه گشته ،درحالي كه هيچگاه مديريت تلقينميگردد .شيوههاي توليد هم كه
انسان نيروي كار برآورندة آن است از سوي نظام توليد مدام مورد سلطه قرارگرفته و غارت
شده؛ بنابراين ،رهيافت ريشهاي بازگشت و احيا ،نفي نظامهاي سلطه و زور ،بويژه سرمايهداري
و اعادة نظام مديريتي توليد و نظام شيوههاي متمايز توليد به خود جامعة خارج از دولت است.
حذف دولت ،خأل مديريتي بهوجود نميآورد ،ولي چون هميشه تصور شده كه بدو ن دولت،
جامعه فاقد صاحب ميماند ،دولت كه جميع نيروهاي سلطهگر است ،از اين درك اشتباه جامعه
سؤاستفاده كرده و با فرصتطلبي مستمر ،حاكميت بالمنازع را بدستگرفته .دولت هيچگاه
پديدهاي مثبت نيست و هيچگاه متعلق به جامعه نميباشد .يك بيگانه زورگوي دخالتگر از
خارج است كه اشغال و نابود ميكند .هميشه طبقاتيکردن اجتماع و راهكارهاي زورگويي را
مستمرميگرداند .دورة صفويه تا به امروز دورة زورگويي دولت در هيأتهاي نحس فئوداليسم
و سرمايهداري است.
در کتاب دوم تا تبيين شيوههاي توليد كه توسط نظام جمهوري واليي ايران جهتدهي
ميگردند ،ماهيت پليد سلطهگري دولتـ ملت سرمايهداري ايراني را افشا و بحرانهاي نابودگر
آن را روميكنيم .اثباتميكنيم كه نه رژيمي متعلق به جامعه است و نه نظامي توليدي مشروع
متعلق به اسالم .از هر دو خارج و بازتوليدكنندة دولت سلطهگر تاريخي در قالب دولتـ ملت
ايراني است كه بشدت تحت تأثير نظام جهاني سرمايهداري ،به يكي از نيروهاي هژموني رقيب
آن درآمده و تنها رسالت او كه از سوي سرمايهداري جهاني و ايراني برعهدهاش گذاشته شده،
نسلكشي فرهنگي ملت ُکرد است .كليد عدم موفقيت سرمايهداري ايراني در اين نسلكشي،
پيدايش جبهة نيرومند مبارزة سياسي و آلترناتيو قوي يك ساختار اقتصادي نوين در برابر رژيم
است.
در اين کتاب ،تحوالت دورةاي حوزة اقتصاد و معيشت شرق ُکردستان با محوريت زاگرسي
آن را مينمايانيم و آخر سر نيز به مقولة آلترناتيو مناسب كه همانا «جامعه اقتصادي» مبتني
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بر «سيستم كنفدراليسم دمكراتيك و ملت دمكراتيك» است ،ميپردازيم .قطعيقين به
درازاي قدمت سرمايهداري ،مبارزات جهاني سوسياليستي بر ضد آن صورت گرفته و امروزه
همچنان ادامه دارد ،اما هيچ يك از جنبشهاي چپگرا در سطح جهان موفق به اراية آلترناتيوی
بيبديل نشدهاند .رنجها بيپايان بوده ،ولي راهكارها مملو از نقايص عديده و جدي .هكذا،
جنبشهاي ديني خاورميانهاي نيز نه تنها قادر به انجام چنين رسالتي نشدند ،بلكه خود به بخشي
از بدنة نظام جهاني سرمايهداري مبدل گشتند .در اين اثنا ،قضية ُکردستان به اين دليل متفاوت
است كه هيچگاه از دولت مستقل برخوردار نشده و به آن نيز آلوده نگشته كه البته نتيجة مقاومت
عظيم و جانكاه ملت ُکرد ،همانا حصول به آلترناتيوی قوي است و اين شانس نصيب هر ملتي
نميگردد.
در بخش آخر ،تفسير «جامعه اقتصادي» بهعنوان آلترناتيو نظام نسلكشي سرمايهداري
جهاني و ايراني كه «جامعة دولتي» را با تحميلگري زورمدارانه شكل دادهاند ،يك ضرورت
نشان داده خواهدشد .بيان تمامي ابعاد و عناصر يك جامعة اقتصادي بر ريل كنفدراليسم و
ملت دمكراتيك ،روشنگر مسائل اجتماعي بشريت ميباشد و بهمثابه راه برونرفت از وضعيت
كائوتيك جوامع ،خاصه جامعة ُکردي ،اهميت جهاني دارد .اثبات نظري اين است كه جامعه
فقط ميتواند «جامعة اقتصادي» باشد و ساير اصطالحات از قبيل «جامعة سرمايهداري ،فئودالي
و غيره» كه مطلق گردانده شدهاند ،اشتباه محض هستند .زيرا هيچ اصطالحي غير از اصطالح و
عنوان «جامعة اقتصادي» فراگير و مشمول تام و جامع نخواهندبود .سلطه سرمايهداري ابدا بتواند
فراگير و مطلق گردد ،فقط مطلق جلوه داده ميشود .عنوان جامعه اقتصادي ميتواند مشمول كل
جامعه بشري گردد .هكذا تحميل مطلق و قاطعگرايانه ايدئولوژي در آن محلي از اعراب ندارد.
اين همان آرزوي بشري در مقوله مبارزات آزاديخواهانه و دمكراسيطلبي است.
در مجموع ،مبحث اقتصاد و تحوالتي كه بر اثر آن دامنگير اجتماع ميگردد ،مكاتب فكري
و عملي زيادي بخود ديده و در دو جبهة سرمايهداري و سوسياليسم نمود بارز يافته .دوآليتة
ديالكتيك جهان امروز منوط بهوجود اين دو جبهه ميباشد و اينكه كداميك آينده را از آن
خود خواهد ساخت ،بستگي به رشد فكري و ارتقاي مبارزات عملي خود انسان و جوامع انساني
دارد .جامعة ُکرد نيز به نسبت اينكه شديدا تحت ستم بوده و در ُکردستان مستعمره فراروي
نسلكشي بيرحمانه گرداندهشده ،درصدد ايجاد و انجام بزرگترين تحوالت جهاني است و
در ساية رنجهاي رهبر اوجاالن ،فداييگري جنبش آزاديخواهي و فداكاريهاي بيپايان ملت
رنجديدة ُکرد ،اين آرزو با پيشاهنگي خطير در شرف تحقق است.

کتاب ۱
ايران ،تمدن اقتصاد دولتی

درآمد
اقتصاد سياسي از جنجال برانگيزترين مباحث در محافل موافق و مخالف در جمهوري
اسالمي ايران بوده و هست .وقتي کاراکتر سياسي در رويههاي مديريت اقتصاد بيشتر از خود
اقتصاد برجسته شد ،قطعيقين بحرانهاي سياسي هيچگاه دست از گريبان يک نظام بر نميدارند.
ايران در اين زمينه داراي چنان منش يا کاراکتر تاريخي شايانتوجهي است كه بايد پرده از
روي چهرة پنهانش برداشتهشود .امروزه بسياري از صاحبنظران و روشنفکران وابسته به
جريانهاي چپ و راست مذبوحانه ميكوشند با دستهبنديهاي سرمايهدارانه و سوسياليستي ـ که
هکذا اقتصاد سياسي اسالمي در ايران در چارچوب سرمايهداري قرار ميگيرد البته از نوع بسيار
ضعيف و آشفته آن ـ تاريخ اقتصاد ايران را رنگ و لعابي خاص ببخشند .نظام ايران با بر تن
كردن رداي ستم ،مدل منحصر «اليگوپولي(رقابت كامل)» و «مونوپولي(انحصار كامل)» از ميان
مدلهاي سرمايهداري گلوبال است كه بهمثابه يك هژمون پيراموني به خصومت كائوتيك عليه
آن هژموني مركزي برخاسته .حال ،دو مسئله بسيار حياتي است :نخست آنکه اگر سرمايهداري
اقتصاد تلقي شود و اقتصاد سياسي مديريت طبيعي آن ،آنگاه تاريخ اقتصاد ـ سياست در ايران
به نحوي متفاوت تحرير خواهدشد .دوم اينکه اگر سرمايهداري را ضداقتصاد بدانيم و اقتصاد
سياسي را مديريت قدرتطلبانه آن ،آنگاه تمامي معادالت تغيير خواهدکرد و نظرات عکس
خواهندشد .حتي بسياري از پيشنهادات و مدلهاي کل هم مهر باطل خواهندخورد .تاکنون
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گروهي از تحليلگران اقتصاد سياسي در ايران ديده نشدهاند که سرمايهداري را ضداقتصاد عنوان
کنند ،حتي سوسياليستها و چپگرايان .لذا يا از سنخ سرمايهداري و ليبراليستي بودهاند يا سنتگراي
تجاري اسالمي که بنيادگرا بوده و در زيرمجموعة سرمايهداري جهاني قراردارند؛ يا اينکه جزو
چپگرايان سوسياليستي بودهاند که هيچگاه به مخيلهشان خطور نکرده سرمايهداري را ضداقتصاد
تصور کنند .تمامي اينها ايران را دچار تروما ساخته .چه بسا از دورن مشروطيت که نظام دولتي
ايران تغيير چهره داد ،چپ و راستگرايان کاراکتري نظامي ،سياسي و ملي به اقتصاد سياسي
بخشيدهاند و گذشته از حقوق سياسي ،حاضر نشدهاند حقوق اقتصادي ملتهاي غيرفارس را هم
بپذيرند .در اين زمينه ،با بالهت تام کتابها و مقاالت بيشماري با تمهاي بيمايه چاپ و عرضه
شده است که از حقيقت و واقعيت بسيار به دور و فاجعهبار هستند .از اين حيث گويسبقت را
ربوده و هزاران کتاب بدردنخور و گمراهکننده و حتي عوامفريب نگارش شدهاند .براي پيبردن
به سياست و منش اقتصاد سياسي در ايران و جهت درک خصائل نيک و بد آن ،بايد صبغهاي
از دگرشدهاي تاريخي اين حوزهها را تشريح کنيم تا رشتهاي حقيقي از موضوع به دست دهد.
تأکيد ميکنيم که روية تفسيرپردازي را بر مبناي ضداقتصاد دانستن سرمايهداري و دولت استوار
ميسازيم که هکذا دولت اسالم سياسي ايران هم در زيرمجموعة آن است .پس «سرمايهداري،
قدرت اسالمي و دولت اسالمي» از جمله کليدواژههاي ما هستند ،چرا ،زيرا مسئله را ذهنيتي
ميدانيم نه اقتصادي.
دگرشد مديريت و شيوههاي سياسيـ اقتصادي
تمامي ملتها در عمق تاريخ خود دو انقالب مهم را تحقق بخشيدهاند :انقالب اجتماعي
و انقالب زراعي .بايد ديد که ايران از چه دورههايي از اين دو انقالب گذار نموده و به امروز
رسيده است .اگر انقالب اجتماعي معيوب و بيمار باشد ،انقالب زراعي که بنيان اقتصاد و ذهنيت
مادي يک ملت است هم بيمار خواهد شد .نمونة بارز آن را براي چندين مرحلة پياپي تاريخي
در ايران معاصر بهوضوح مشاهده ميکنيم .ميبينيم که شيوههاي مديريت و ادارة جامعه ،تغذيه
و امنيت پيشرفت ميکنند ،اما بر اساس زور بوده نه آزادي .در دوران قبل از هخامنشيان ،قبيله
که نوع زندگي شباني و کوچنده در ميان فارسها بوده ،هويت آنها هم بود ،اما امروزه نميتوان
گفت نظام مديريتي و شکل جامعة ايراني ،هويت انسان ـ فرد آن ميباشند ،بلکه نابودگر آن
هم هستند .زيرا نه مديريت سياسي به صورت مستقيم در دست خود مردم است و نه مديريت
حيات اقتصادي .جامعه داراي دو قطب دولت و مردم است .نظام واليي که کاراکتر سياسي و
نخبگان اليگارشي سنتگراي اسالم تجارتپیشه که کاراکتر اقتصادي تطميعگر و خصومتورز
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آن هستند ،عامالن جنگ هستند نه اقتصاد و آرمانشان سود تجاري و قدرت سياسي است .فرم
قدرت و سيستم دولت ايراني امروزه بسيار ويرانگر است .در حالي که روزگاراني ايرانيهاي
باستان بسيار با آن بيگانه و غريب بودند .چون اين فرم ،ذهنيت خاص خود را مسلط ميسازد،
پس اقتصاد نابود و اقتصاد سياسي که مديريت قدرت است جاي آن را ميگيرد .سپاه پاسداران با
تحميل وجود زائداش کاراکتر نظامي و دسپوتيک 1وحشتناک اما بسيار بيمار اين نوع مديريت
افيوني است.
تا هنگام ظهور هخامنشيان ،دمکراسي قبيلهاي و فرم شباني کوچنده حيات اجتماعي کل
زندگي پارسيان را در برگرفته بود .در دوران ساخت قبيلهاي ،نظام «ويس» رايج بود که
رئيس قبيله و اعضاي آن همگرا و دمکرات بودند نه خودرأي مطلق .اعضای قبيله همه در امور
اقتصادي و مديريتي به صورت مستقيم و منظم مشارکت ميجستند ،درست عکس شيوة حيات
در جمهوري اسالمي معاصر .وقتي آنها دست از زندگي قبيلهاي و روستايي برداشته و حيات
شهر ـ تمدني را آغاز کردند ،مديريت سياسي ـ اقتصادي ،شاهي ـ شهري و ظالمانه و بردهدارانه
شد که اوج آن را در دوران داريوش ديديم .روند دگرشد حيات سياسي اقتصاد کامال بحراني و
گرفتار بازار ،تجارت ،پول و مديريت مرکزگرا شد .همه چيز آلوده به دولت و قدرت گرديد و
ريشه بيماريهاي امروزي سياست ـ اقتصاد ايران را شکل دادند .جامعه ايراني چنان بيمار گشت
که اوتانس ،بزرگزاده پارسي به نفع نظام دمکراسي استداللهايي کرد و خواهان بازگشت به
سنتهاي برابر و آزادي جامعه طبيعي کالني و قبيلهاي پيشاهخامنشي شد .او در مورد آسيبهاي
ناشي از پادشاهي مطلقة يک تن ،فرياد برآورد و خواهان اداره امور به دست همه پارسيان شد .او
خودکامگي را نابسامان معرفي نمود .حتي از حکومت مردم ،دادرسي مستقل و احترام به زنان داد
سخن سرداد ،چيزي که امروز در ايران در اوج بحران است .داريوش اما برخالف افکار اوتانس
2
اسبتازي کرد و امروز ژنتيک تاريخي حکم ميکند که يک ايراني انديشههاي اوتانسي
را ترجيح دهد يا داريوشي را؟ اين رويه ،آيندهاي دگرگونه براي ايران معاصر رقم خواهدزد.
داريوش قشونكش کامال خودکامه بود و اين روند تا به امروز در قالب سنت خسرواني ايران
ادامه دارد و صبغة ديني ـ طريقتي يافته که بسيار خطرناک است .حتي حاکميت سياسي ـ اقتصادي
چپهاي حزب توده هم از سنخ منش داريوشي بود و سازمان افسران ،چهرة نظامي آن بودند.
حزب توده هم که دعاوي سوسياليستي داشت به وجود ملتهاي داخل ايران قلبا اعتراف نکرد.
ابراهيم يونسي در رمان «داداشيرين» چهره آنها را در ُکردستان بخوبي افشا ميکند.
در ايران پيشاهخامنشي ،نظام پارسها متشکل از مجموعههاي نمانا(خانهها) ،ويس ،زنتو و
. 1فشار نظامی از راه ملیتاریزهکردن
. 2بزرگزاده پارسی
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دهيو بود که ميتوان آنها را معادل اصطالحات امروزين خانواده ،طايفه ،قبيله و قوم دانست.
در رأس هر يک از آنها متداوالً نمانپد ،ويسپد ،زنتوپد و دهيوپد قرارداشت .ويسپدها و
زنتوپدها اشرافيت ايالتي را تشکيل ميدادند .اما نميتوان آنها را خان ناميد که بعدها به وجود
آمدند .اين سلسله مراتب نظام ايالتي از آن آرياييها بود که در دوران مادها ،بويژه پارسها
تغيير کرد .بعدها شاه جاي همه آنها را گرفت .نظام دولتي جاي نظام ويس را گرفت و دوران
بردگي آغاز شد .دمکراسي قبيلهاي هم جاي خود را به سلطه دولتي داد .دولت و سلطة آن تا به
امروز سيستمهاي دگرشد سلطه اقتصادي ـ سياسي ايران را شکل دادهاند .ديگر بعدها نه رنسانس
ناكام ماني ،1نه انقالب مزدک 2و نه رنسانس ناكام فلسفيـ اسالمي فارابي و ابنسينا ،هيچکدام
فرصت نيافتند به داد ايران برسند .از همان ادوار تاريخ تا دورة معاصر هنوز هم روحانيون
زرتشتي دولتي(گذشته) و اسالمي(امروز) ،ارتشيها(سپاه پاسداران امروز) ،تجار و بازاريان با احراز
نقش ،دست باال را در سياست و مديريت اقتصاد دارند .به همين خاطر است که ميگوييم بحران
سياسيـ اقتصادي ايران معاصر ،ريشه تاريخي دارد و ذهنيتي است نه مادي صرف .زيرا اگر مسئله
ذهنيتي محسوب نگردد ،تمامي تالشهاي مبارزاتي روشنفکران اسالمگرا و غيردينگرا در ايران
به سرنوشت انقالبهاي مارکسيستي دچار خواهندشد .تقليلدهي به ذهنيت نميکنيم لذا يادآور
ميشويم که مسئله ،اقتصادي هم هست ،اما در درجة دوم اهميت قرار دارد .تا ذهنيت دگرشد
نيابد ،تمدن و فرهنگ مادي هم نجات نخواهند يافت .دليل پرداخت تاريخي ما هم پيبردن به
بيماريهاي قدرت ـ دولت و يافتن مدلهاي حل در انطباق با فرهنگ مادي ـ معنوي خود ايران
است .لذا نيازي نيست مدلي برسازيم و يا از خارج از آن فرهنگ ،وارد کنيم .چه بسا فرهنگ
مادي و معنوي ايران اسالمي امروز هم مجعول و هم وارداتي است .متأثر از «تجارت سنتي
ديني» و «مدرنيته بحرانزاي سرمايهداري جهاني» است که يک نوع دوشخصيتي به عنوان
بيماري ذهنيتي است .مادامي که بحث ما در خصوص اقتصادـ سياست است ،پس ميپرسيم:
کدامين مدل و الگوي مديريتي با فرهنگ و ذهنيت تاريخي ايران نامتجانس و غريباند؟! راه
برونرفت از ذهنيت بيمار ،به معناي رهايي از نوع مديريتهاي تخريبگر اقتصادي است.
ايران در طول تاريخ داراي دو دورة ذهنيتي است :پيشاهخامنشي و پساهخامنشي 2500 .سال
شاهنشاهي ،جمهوري اسالمي را هم آلوده ساخته .يک نوع حيات راستين به نوعي بحراني و
تخريبگر تحول يافته است .مسلما اقتصاد و حيات مادي هميشه مطابق ذهنيت سياسيـ اجتماعي
شکل ميگيرد .با اين اوصاف ،اين نوع ذهنيت مطلقه هيچگاه از دست انقالبيگري مردمي
خواب راحت نداشته است .ايران هميشه بخاطر بحران ذهنيتي سرزمينی انقالبخيز بوده و هست.
 . 1مانی( ،زاده  ۱۴آوریل  ۲۱۶م درگذشته  ۲مارس  ۲۷۴م) ،فیلسوف ،شاعر ،نویسنده ،پزشک ،نگارگر ،بنیانگذار و پیام آور آیین مانوی است.
 . 2وی در نیمه قرن پنجم میالدی یکی از نهضتهای اجتماعی در ایران زمان ساسانی را ایجاد کرد و نمونه یک فیلسوف کمونیسم بود.
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هيچوقت دمي از پاي ننشسته .هميشه نحلة مبارزه در کنار سلطه روئيده و در دايرة گستردة
موضوعات جوامع عرضاندام کرده است .حتي تجدد مطلقه و واليت مطلقه امروز هم از دست
آن گريزي ندارند .هر دو نوع ذهنيت تاريخي ايراني هميشه در جنگ و مبارزه بودهاند .قرن
بيستويکم قرن به نتيجه رسيدن ذهنيت دمکراتيک پرتأللؤ در برابر ذهنيت مطلقة  2500ساله
و بازگشت به جوهر حقيقي خويش در ايران به يمن انديشة دمكراسيخواهي است .حوزههاي
سياست و اقتصاد هم تنها به شرط تحليل و تفسير صحيح رويکردهاي ذهنيتي ميتوانند از دوران
کائوتيک و آشوبزده خود گذار و هزاره صلح و دمکراسي را آغاز کنند .پس بحث از اقتصادـ
سياست ايراني نياز به ريشهيابي و آسيبشناسي تاريخي دارد .اين است که شاهد تحول مديريت
قبيلهاي نئولتيکي 1به نوع مديريت خسرواني ـ واليي در تاريخ ايران هستيم و نوشداروي آن در
بطنش پنهان است.
پنج فرصت تاريخي
در تاريخ ايران ،در چارچوب تمدن مرکزگرا که اساسا گسست از فرهنگ غني نئولتيکي
است ،رويهمرفته پنج فرصت غني به دليل عملكرد فاجعهبار جريانهاي جاهطلب تاريخ از کف
رفت و از رهگذر هر يک از اينها تمامي فرصتها به تهديد تمدني مرکزگرا تغيير ماهيت داده
شد .پنج فرصت مذکور مشتمل بر1 :ـ اخالق و فرهنگ زرتشتي2 .ـ نوزايش ماني ـ مزدک3 .ـ
نوزايش فلسفي سدههاي نهم تا دوازدهم ميالدي4 .ـ دوران مشروطيت5 .ـ انقالب .1357
1ـ اخالق و فرهنگ زرتشتي
پيش از ظهور هخامنشيان که عامل ورود رسمي و عملي پارسيان به عرصة تمدن مرکزگرا
هستند ،فرهنگ ماديـ معنوي زرتشتي که ريشه در فرهنگ نئولتيکي زاگرسي دارد ،حيات
اجتماعي ايرانيان را شکل ميداد .دو جنبة مؤيد فرايند تجميع كمونتهها 2در اين آئين بسيار
برجسته بود :نخست ،اخالق اجتماعي و دوم ،شيوة زراعت و اخالق اقتصادي .آئين زرتشتي قبل
از آغاز مرحله شهرـ دولتيشدن ،ذهنيت خاص زندگي قبيلهاي شبانيـ کوچندة پارسيان در کنار
ُکردها بود .اين آئين ،يکي از دورانهاي تحول ذهنيتي ايرانيان بشمار ميرفت و بعد اخالقي آن
اجازه نميداد جامعه از ارزشهاي ريشهاي خود دست بردارد و با ايجاد تمرکز سياسي ،حکومت
مطلقه تشکيل دهد .اين جنبه اخالقي متمايز از قدرت و دولت بود .ديني نبود که با سياست

 . 1ده هزار سال پیش عصر سنگ ،عصر کشاورزی و اهلیکردن حیوانات بود.
 . 2جماعتها با مالکیت اشتراکی.
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متمرکز آميخته گردد .کار ُمغان 1ارشاد معنوي جامعه بود .اگرچه برخي دگماهاي آئيني
داشت ،اما هنوز به دربار شاهي منتقل نگرديده بود .با ظهور هخامنشيان آئين مذکور رسمي و
دولتي شد .قواعد اوستا به زنداوستا و نهاد مغها به موبدان رسمي دولت تغيير يافتند .موبدان
همان اليگارهاي مذهبي دولت بودند که با قتلعام مشهور به ُ
مغکشان ،جاي مغان را گرفته و اين
سنت که پيشزمينة نهاد روحانيت تاريخي ايراني است ،امروز هم با چهرهاي متفاوت اما با همان
ماهيت ادامه دارد .ديگر جنبة سياست سلطهگري آن بر جنبة مذهبي ميچربد .آموزش و تزکيه
روح پارسي به دست موبدان رسمي افتاد و مديريت سياسيـ اقتصادي غاصب آن بزرگترين
امپراطوري پارسي را که تقريبا جهانگيرتر بود ،به وجود آورد .اگر اين آئين تغييريافتة درباري،
ساخته و پرداخته نميشد ،کسي نميتوانست از حيات و فرهنگ ماديـ اقتصادي متفاوت و
انحرافي دولتي در تاريخ ايران دمبزند .زيرا تباهي از آنجا شروع شد که پارسيان به واسطة
تشکيل اين امپراطوري بزرگترين مشارکت را در شکلگيري تمدن مرکزگراي انحرافي به انجام
رساندند و فرهنگ مادي زرتشتي را که بر شيوههاي طبيعي زراعت و حيواندوستي و اخالق
مادي تکيه داشت ،تباهساختند .اين آئين ،زراعت را تقدیسميکرد و اخالق را در توليد ،توزيع
و معامله و دادوستد اقتصادي محور قرار داده بود .اين تقدس به دست قدرت و سلطة دولتي
درباريان خسرواني از ميان رفت .هم آئين پارسيان و هم سنت قبيله به دولتيـ شهري تغيير يافتند.
تمايز بردهـ ارباب در فرهنگ اجتماعي آنها رسوخکرد ،در حالي که اين انحراف در قبيله ابتدا
توسط سومريا ِن آغازگر تمدن مرکزگرا شروع شد .قبيله يک واحد خوددفاعي ،توليدي و ازدياد
نسل در ضمن اتکا بر پيوندهاي خوني و خويشاوندي بود که در برابر اخالق و شيوة حيات تمدن
مرکزي مبارزه ميکرد و به تفکيکهاي بردهدارانة سوژهـ ابژه( 2اربابـ رعيتي) اجازه بروز در
داخل اجتماع خود نميداد .قبايل پارسي هم در ابتدا اين شيوة زندگي را داشتند ولي با ظهور
امپراطوري ،قبايل موجود آگاهي ،تحرک و رفتار کمونالي خود را از دست دادند .نظام اعتقادي
مزدايي بر دوآليتة نيروهاي همپاية روشناييـ تاريکي متکي بود .نوعي ديالکتيک بود که در
مقابل دوگانه «خداـ بنده» سومري مقاومت کرد اما اگرچه فرهنگ آن در کنه اجتماعات ايراني
ادامه دارد ،ولي به دست هخامنشي روبه زوال برده شد .آگاهي و جنبش زرتشتي که تداوم فرم
آگاهي و اعتقاد مزدايي است ،شکلگيري اخالق انسان آزاد را ميسرميگرداند .اعتقاد زرتشتي
به قول رهبراوجاالن اولين فرم جنبش و آگاهي است که خداي آفريننده را مورد بازخواست
قرارميدهد .اين ذهنيت در ميان ُكردها و ملل ايران كماكان قوي است .عبارت «بگو تو کيستي؟»
که از سنت زرتشتي به روزگار ما رسيده ،جوهر فلسفهاي را تشکيل ميدهد که خداي آفريننده
 . 1مُغ (جمع آن مُغان) بنا به روایتی در اصل طایفهای از مادها بودند که اجرای امورات مذهبی را بر عهده داشتند .موبدان درباری پارسی جای آنان را گرفتند.
 . 2فاعل ـ مفعول؛ مشاهدهکننده و مشاهدهشونده؛ حاکم و محکوم.

20

تحول رژیمهای اقتصادی

را مورد مواخذه و بازخواست قرارميدهد .تمدن يوناني(ايون) اين فلسفه را که از مادها( ُکردها) به
ارث برد ،هرچه بيشتر توسعهداد .وقتي عناصر مادـ ُکرد تحت سلطة امپراطوري پارس و ساساني
به درجة دوم سقوطکردند ،جنبش آگاهيبخش آزاد و اخالقيـ سياسي مادهاي آشوربرانداز
در کنار جنبش آگاهي قبيلهايـ زرتشتي پارسها دچار ضربه شدند .هرچه اعتقاد و آگاهي
زرتشتي به ابزار تدافعي امپراطوري تبديلگشت ،جوهرة آزاديخواهانهاش را از دست داد و به
فساد گراييد .ظهور هخامنشي و موبدان نقطه آغاز اين انحراف است و نخستين فرصت نوزايش
در تاريخ ايران از کف رفت .شيوة مديريت سياسي قبيلهاي که طبيعي بود جاي خود را به سلطة
امپراطوري و فرم انحرافي طبقات شهري داد و شيوة مديريت اقتصاد کمونالي آن هم جايش را
به غارت ،غصب ،ثروتاندوزي و اقتصاد درباري هخامنشيـ ساساني داد که اين رويه همچنان
به اشکال گوناگون يکهتاز تاريخ سياسيـ اقتصادي ايران است.
2ـ نوزايش مانيـ مزدک
دومين فرصت ،نوزايش ماني( 250ب.م) بود که اينبار با تخريبات نابودگرايانه يک امپراطوري
ديگر يعني ساساني روبرو گرديد .ماني با ايجاد سنتزي از فلسفة يونان ،مسيحيت و زرتشتي
بزرگترين رفرم فکري و اعتقادي آن دوران را تحقق بخشيد و پاسداشت .آئين ماني پس از
زرتشتيگري دومين آئين مبارزه عليه تمدن قدرتگرا و يک جنبش روشنگري پيشرفته بود.
ساسانيان اجازه ندادند اين دومين جنبش روشنگري با رهيافت بديلش تحققيابد .منشأ اين آئين
سواحل رود دجله بود که ايران را هم دربرگرفت .همانطور که آئين ملکهاي زاگرس به لحاظ
آئيني ايرانيانـ پارسيان را تغذيه کرد ،آئين ماني هم با ظهور از ُکردستان ،ايران را سرمنشاء تحقق
عملي خود قراردادُ .کردها پس از ماني که از دوران حاکميت کاهنان مسيحي سرياني آغاز و
تا ظهور اسالم ادامه يافت ،از نظر فرم آگاهي ذهنيتي بطور کامل از آئين زرتشتي نگسستند،
نه مانويت را به تمامي پذيرفتند و نه رهبران سرياني را قبول کردند آنها فرم مارژينال قبيلهايـ
طبيعي خويش را حفظنمودند .ولي فرم آگاهيـ ذهنيتي پارسيان ،تمدني ،طبقاتي و شهري بود
که جنگ ،غارت و غصب اقتصادي پيشة امپراطوريش گشت .ماني بر روي دگرشد بُعد ذهنيتي
و بُعد مادي که اقتصاد زيربناي آن است ،در راستاي ترك مخاصمه ميان دوگانههاي تمدني
تأملنمود .اما به او فرصت دادهنشد در زمينة بعد مادي عمال تالشکند .زيرا امپراطوري ساساني
نميپذيرفت و جامعة وقت ،مستعد آن نبود .دگماتيسم موبدي دولتي از حیث ذهنيتي ،سلطة
شاهي ساساني به لحاظ سياسي و بردهداري رسوخ کرده در تمامي قشرهاي اجتماعي فرصت
ظهور سيستم سياسيـ اقتصادي کمونالي به مانويت ندادند .تاريخ ايران مملو از اين فرصتهاي
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برباد رفته خرد و کالن است .زيرا هميشه ايدئولوژي امپراطوريـ شاهي و مطلقه بر حوزة سياست
و اقتصاد سلطه يافته است .ايدئولوژي يعني نظاممندکردن حوزههاي سياست و اقتصاد که اين دو
فرهنگ معنوي و مادي را شکلميدهند.
مزدک هم روية ماني را بويژه در بعد اقتصاد کمونالي ادامه داد .او هم با دستگاه ساساني
روبرو شد .با کودتا از ميانش بردند .مزدک درصدد برقراري عدالت و برابري در قالب کموناليسم
که «همبائيه يا کار و درآمد مشترک» بود ،برآمد .مالکيت مشاع و مشترک را اساس برابري
قرارداد که آن را کمونيسم روستايي مزدک ميناميدند .او آزادي زن را هم ترويج داد.
ايران در اين دورهها فاقد انديشة دمکراسي نظاممند بود و دمکراسي قبيلهاي آن نيز زير پوستال
سپاهيان امپراتوري لگدمال شد .بعدها فارابي و ابنسينا سعي در احياي آن در قالب اسالم فلسفي
نمودند ،اما آنان نيز موفق نشدند .انقالبهاي زيادي در طول تاريخ ايران روي دادند اما هيچکدام
به اندازة پنج فرصت نامبرده از حيث سياسيـ اقتصادي گستردگي نداشتند .با ظهور اسالم،
دوران انقالبهاي پيش از اسالم که خصلت زرتشتيـ ايراني داشتند ،پايانيافت و دوران دوم در
چارچوب اسالم ،صبغة اسالميـ شيعي يافت .در اين دوران شيوهها و الگوهاي سياسي همچنان
خسروانه باقيماند ،اما الگوهاي اقتصادي رنگ اسالمي که شکل خاصي از فرهنگ تجارت
در سطح جهان بشمارميرود به خود گرفت .زرتشتيگري ،مانويت و مزدکيسم از يک سنخ
مشترک ،ولي نوزايش فلسفي سدةهاي نهم تا دوازدهم ميالدي ،انقالب مشروطه و انقالب 1357
خورشيدي از جنس اسالمي بودند .دورة اسالمي متمايز است و کماکان ادامه دارد .جمهوري
اسالم سياسي آخرين موجوديت از تبار هخامنشي و ساساني است که مسئوليت برباددادن آخرين
انقالب عظيم ايراني را در پوشش شعار ضدطاغوتي برعهده دارد.
3ـ نوزايش فلسفي سدههاي نهم تا دوازدهم ميالدي
سومين فرصت مربوط به نوزايش فلسفي به همت فارابي و ابنسينا در بطن اسالم در حد
فاصل سدههاي نهم تا دوازدهم ميالدي و نیز قرامطه 1است .فرم آگاهي اسالمي هرچند خويش
را بسيار تجددخواه و به عنوان يک وحي الوهي نشان ميداد ،ليکن به قول رهبراوجاالن شايد
مختلطترين و نامتجانسترين شکل از ميان فرمهاي آگاهي خاورميانه باشد .از تمامي فرمهاي
آگاهي قديمي تأثيرپذيرفته و از تمامي اديان متأثر شده ،لذا هر جامعهاي ميتواند برحسب
مقتضيات خود ،دربارة اسالم نوعي تفسير به عمل آورد و آن را بپذيرد .ايرانيان هم براي بازگشت
به مصدر اقتدار قبلي خود با آن ادغامگشتند و منش شيعي را برگزيدند که تفسيري خاص است.
 . 1قرمطیان گروهی وابسته به اسماعیلیان یا باطنیان بودند که پس از قیام علی بن محمد برقعی معروف به (صاحب الزنج) که میان سالهای  ۲۷۰-۲۵۵هجری
در نواحی جنوبی عراق صورت گرفت و بنیان حکومت عباسیان را متزلزل ساخت.
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جدال شيعيـ سني و طريقتها ،اسالم را به يک مخزن آگاهي «پراکنده ،بينظم و حکايتوار»
تبديل نمود .اينها همه از نقطهنظر راهحلهاي سياسيـ اقتصادي موجب بنبست دروني شده است.
به همين دليل عليرغم تالشهاي فارابي و ابنسينا ،مباحث فلسفيـ ديني سدههاي نهم تا دوازدهم
ميالدي که ميتوان آن را نوعي رنسانس اسالمي بشمار آورد ،همانند نمونه روشنگري اروپا
نتايجي به نفع فلسفه ببار نياورد ،بلکه حتي عليه آن بود .چنين است که از سدة دوازدهم ميالدي
به اين سو فقط قالبهاي دگماتيک تکرار ميشوند .جوامع ايران تا دوران مشروطيت به نوعي و
تا دورة جمهوري اسالمسیاسی به نوع ديگر هيچگاه از دو مقوله متعارض «خالفت تازيان و
سلطنت پارسيان» رهايي نيافتهاند .جريانهاي سياسي از طاهريان تا يورش مغوالن آتشمزاج و
سپس تا آغاز مشروطيت موجب زوال انديشة عقالني دوران اسالمي ايران شدند و تنها با تأمين
مقتضيات به دنبال بازپسگيري شاهنشاهي پارسي از چنگ سلطنت عربي بودند .فارابي و ابنسينا
با وضع «فلسفة مدني اسالمي» سعي نمودند تا عقل و فلسفه را با شرع و دين درآميزند ،زيرا
بحران ذهنيتي بيداد ميکرد .سياست مدني آنان در واقع شرح چگونگي حکومت ديني بود.
اين فيلسوفان ،منش فيلسوفـ امام را براي سياستمداري و حکومت پيشنهاد کردند که موجب
بازگشت شاهنشاهي مطلقه ايراني گرديد .فارابي به سياست و اخالق اهميتميداد ،اما نتوانست
از جبر شاهنشاهي رهايييابد .او تعاون و همکاري را جايگزين مشارکت دمکراتيک يوناني نمود
اما «مدينة جماعيه» وي به نظام شورايي و دمکراسي نزديک بود .اگر دمکراسي برقرار گردد،
سياست دمکراتيک و اقتصاد هم شکل طبيعي مييابند ،وگرنه علم اقتصاد سياسي سرمايهداري به
واسطة منش شاهنشاهي ميتواند اقتصاد را از حيات اجتماعي خارج و در وراي حوزة آن ،دولتي
گرداند .آنچه بعد از نوزايش اسالمي روي داد همين واقعيت بود ،زيرا فرهنگ تجارت در اسالم
بسيار قوي و عمده است .تجارت در انتقال مرکز تمدن به اروپا نقش داشت .به لحاظ فلسفي
آراي ابنسينا و فارابي به پل نخست و تجارت اسالمي به پل دوم اين انتقال مبدل گرديدند .اسالم
در واقع در حدفاصل قرون وسطي تمدن تجاري خاورميانه بشمار ميرفت .به گواهي تاريخ،
فرهنگ تجارت بواسطة تاجران مسلمان خاورميانهاي گام ديگري برداشت و از سدة سيزدهم
به بعد با پيشاهنگي شهرهاي ايتاليايي يعني جنوا و فلورانس به اروپا انتقال يافت .رهبراوجاالن
اين روند را پيروزي کوچک سرمايهداري در مقياس شهر ناميده است .شبکههاي انحصارگر و
انباشت سرمايه و قدرت از طاهريان تا جمهوري اسالمي ،حوزههاي سياستـ اقتصاد را تصاحب
کرده و به تقليد از اروپا ،اقتصاد سياسي را دانش آن قرار دادهاند تا اعمال خود را توجيه کنند.
اين جريان هميشه قوانين اقتصادي اسالمي را هم به قوانين ليبرالي سرمايهداري ،بويژه پس از
مشروطيت ،تغيير داده است .انباشت قدرت(ناسياست) و سرمايه(نااقتصاد) مرکزثقل اين نظامهاي
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زنجيرهاي است .تجارت اسالمي در سدههاي اوليه فعاليت خود به طور مستمر از متحولشدن
سرمايه تجاري به فرم توليد سرمايهدارانه ممانعت به عمل آورد .بويژه اينکه مناطق غيرشهري
تحت کنترل دين و اخالق بودند نه تجارت اسالمي و سرمايهدارانه .انحصار ديني و سياسي
تجارت در سدههاي اوليه اسالمي اجازه نداد تا شبکههاي رايج شهرـ بازار پيش از شهرهاي
اروپايي پيشرفت نمايند و تمدن مادي عظيم خود را با بشارتهاي آنچناني رقم بزنند؛ لذا اسالم
با گمانهزنيهايش موفق به ايجاد سرمايهداري نشد .چنين وضعيتي هم امروزه در دستگاه سياسيـ
اقتصادي رژيم جمهوري اسالمي در جريان است .زيرا سنتگرايان با گرايش به تجارت بجاي
توليد و سرمايهگذاري داخلي ،ثروت هنگفتي به دست ميآورند و به توليد ،توزيع و برابري
اهميت نميدهند .انحصار از سوي اليگارشي حاکم بنيادگرايان ،بويژه سپاه پاسداران اجازه
نميدهد نه سيستم اقتصادي داخلي رشد کند و نه اقتصاد ليبرالي غربي حاکم گردد ،لذا با اين
تكمجرايي ،محکوم به بحرانهاي پياپي است .اين امر موجب از دست رفتن مشروعيت سياسي
نظام هم شده .به قول رهبراوجاالن« :راديکاليسم 1اسالمي موجود ،يک سرمايهداري نئواسالمي
مشحون از ناسيوناليسم راستگرايانه و اقتصادي را در خود ميپروراند» .ايران هم مدل شيعي
اين راديکاليسم در منطقه در برابر راديکاليسم سني عربستانـ ترکيه است .انحصار سياسي اجازة
بروز اقتصاد طبيعي در داخل ايران را نميدهد ،لذا برخورد نظامي با مخالفان و مبارزان را براي
جمهوري اسالمي ناگزير ساخته است .انحصارگري نوع اسالمي در ايران که همزمان با قرون
وسطي آغاز گرديد ،سومين فرصت نوزايش را به نيستي کشاند و در قرن بيستويکم هم آخرين
ضربه را به انقالب  57وارد آورد بطوري که انقالب مذکور پس از چند سال کامال اسالمي
گرديد .نوزايش ،در حوزة ذهنيتي صورت ميگيرد ولي حوزة مادي يعني اقتصاد را هم در
مراحل بعدي خود تعديل و تحديد ميسازد .عواملي همچون يورش مغول ،اقدامات نظامالملک
و غزالي در راستاي ايجاد يك جامعة ذهنيتي بسته ،به اضافة سنت انحصارگري اسالميـ ايراني
و نيز تشکيل دولت شيعي صفوي از تحقق نوزايش فکري در ايران ممانعت به عمل آوردند
بطوري که روند نوزايش تا دوران مشروطيت به بوتة فراموشي سپردهشد و به شئون اجتماعي
ضربهزد .الزم به اشاره است که صفويه به معناي تحکيم و تثبيت پايههاي ايرانيـ شيعي در برابر
تمجيدگري تازيـ سني بود که با عثماني به جدال برخاست و اجازة شکلگيري به هيچگونه
زمينهاي براي انقالب ريشهاي ذهنيتي نداد.
4ـ جنبش مشروطيت
چهارمين فرصت ،دورة مشروطيت است .ويژگي اين دورة به نسبت ديگر دورهها ،ورود
 . 1در اینجا به معنای تندروی و افراطیگری است.
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مدل دولتـ ملت سرمايهدارانه به ايران همزمان با دمکراسي از نوع غربي و جايگزيني دمکراسي
سنتيـ مدني شرقي بود .در اصل ،سرمايهداري و دمکراسي دو چيز متضادند که ماهيت مبارزات
سه حوزة سياسي ،ايدئولوژيک و اقتصادي را در چارچوب فرهنگ مادي و معنوي شکلدادند.
مشروطه ،گذري زماني بود که اگر در مدخل ورودي هرکدام از آن دو چيره ميشدند ساختار
ذهنيتي ادوار آينده را هم شالوده ميبستند .بخاطر استيالي دولتـ ملت ،سرمايهداري مهر خود را
کوبيد .دمکراسي تقليدي نيز همسنخ با فرهنگ و اجتماع ايراني نبود .از نوع ليبرالي ضدونقيض
بود که براي اولينبار در ايران طبقه بورژوازي را بروز داد که در زمان انقالب  57بنيان آنها توسط
روحانيت افراطي برانداخته شد و خردهبورژوازي با منش تجارت اسالمي عموما سنتگرا
جاي آن را پر کرد .ليبراليسم پارلماني منش بورژوازي بود .از ميان اين طبقه ميشد روشنفکران،
بازرگانان کارخانهدار و روحانيون را مشاهده کرد .بازرگانان هميشه بازار ايران را در دست و
خود بازار در حوزة سياست دخالت موثر داشته است که امروزه هم ادامه دارد .بازاريان بورژوا
سود و سرمايه سرمايهدارانه را تشويق ميکردند و روحانيون هم در پي برتري سياسي خود
در لفافة پاسداري از دين بودند .در مراحل بعدي مشروطه ،تفکر «سوسيالدمکراسي »1در
ايران نضج گرفت و انديشه دمکراسي اجتماعي در ايدئولوژي آن پديدار گشت .از مشروطه
تا به امروز هيچگاه قدرت سياسي و اقتصادي ،اجتماعي نشده است .چون در دورههاي قاجار،
پهلوي و جمهوري اسالمي هميشه قدرت سياسي در يد دولت قبضهشده ،بنابراين اقتصاد هم
تصاحب گشته است .انگليس از جنوب و روسيه از شمال ايران را زير فشار منگنة استثمار و
استعمار قراردادند .تجددخواهان و دمکراسيطلبان متقلب و سياسي دوران مشروطه به دنبال
ايجاد ساختار قوي اقتصادي متناسب با جامعة ايران نبودند ،زيرا ميخواستند دولت مرکزي مدرن
شبيه غرب برسازند و واضح آنکه دولتـ ملت غربي داراي اقتصاد سرمايهدارانه با ايدئولوژي
ليبراليسم ،متد پوزيتيويستي 2و علم پراگماتيسمي 3است که بر اساس منش منفعتگرايي
صرفا به دنبال اقتصاد ضدبازار و سودپرستي برميآيد .نکته مهم اين است که از درون جعبة
پاندوراي دولت مرکزي اقتصاد مرکزي دولتي استخراج گرديد و از آن روز تاکنون ،اقتصاد
سنتي مدني و بومي را فلج ،محيطزيست را نابود و جامعه را کالنشهري نموده که هرکدام به نوبه
خود کالنبازارهاي مصرفگرا براي سنتگرايان تجارتپيشهاند .ميرزاملکمخان به دنبال ايجاد
دولت مرکزي با شاه ،روحانيون و اسالم به ضديت برخاست .بسان او ،آنهايي هم که «مجمع
 . 1سوسیال دموکراسی یا مردمساالری جامعهخواه یک ایدئولوژی سیاسی چپ در قالب سیاست کالسیک است .حرکت سوسیال دموکراسی معاصر مسیر
اصالح نظام سرمایه داری را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی طی میکند.
حسی» [و تلقی منطقی و
 . 2اثباتگرایی :هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی ،دادههای برگرفته شده از «تجربه ّ
ریاضی از این دادهها] ،تنها منبع همه شناختهای معتبر است .دادههایی که میتوان از راه حسها به دست آورد را «شواهد تجربی» گویند .روش علمی
تکبعدیگراست.
 . 3به لحاظ لغوی یعنی عملگرایی ولی در سیاست سرمایهدارانه به معنای منفعتپرستی است.
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آدميت» را متأثر از مليپرستهاي اروپايي ماسوني تأسيس کردند و بعدها حزب کمونيستي يعني
توده از زهدان آن بيرون آمد ،خواستار ايجاد دولتـ ملت چپگرا بود ،در حالي که ميدانيم
چنين خواستي مغاير با مباني و مبادي سوسياليستي و اقتصاد کمونالي آن است چراكه اين اقدام
بسيار شبيه تشبث ماسونها در ايجاد مذهب پروتستان و ضديت با مسيحيت و اروپا بود.
وقتي براي نخستينبار مجلس در تهران در سال  1906ميالدي تأسيس گرديد ،از مجموع
 156نماينده  26تن نماينده اصناف و بازاريان و  15تن نماينده تجار بودند که ثابت ميکند
گرايش مجلس به بازار و اقتصاد غربي با وضع قانون اساسي شبيهسازي شده بود .بخاطر
اقدامات منفعتپرستانة شاه ،بازاريان و روحانيون ،مشروعهخواهي عليه مشروطهخواهي بهمثابه
عامل ضددمکراتيک رواج يافت .در آن زمان مالکيت دولتي بود ولي اين سه قشر زمينداران و
سرمايهداراني بودند که به دنبال خصوصيسازي زمينداري گسترده و بازار مرکزي تحت کنترل
خود بودند .در نظرگاه مفهوم دمکراسي در ايران ،مهمترين مسئلهاي که مورد توجه قرار گرفت،
اصالح و تغيير در نظام ارباب و رعيتي و تشکيل مجلس بود .يعني از کموناليسم و کنفدراليسم
و حقوق ملل ايران در انديشة دمکراسي آن زمان خبري نبود ،لذا فقط جنبة انديشة مادي غرب
يعني پارلمان و اصالحات ارضي که ظاهر يک دمکراسي کوتوله بود ،رعايت گرديد.
در اين دورة ،سوسيال دمکراسي آغشته به ناسيوناليسم هم بود که قواي مملکت ايران را سه
قوة مجريه ،قضائيه و مقننه تشکيل دادند که تا به امروز هيچگاه مستقل نبودهاند و نهادهاي شاهي و
واليت فقيهي بر آن سلطه داشتهاند .متأثر از اين ساختار و تزلزل مباني ،اقتصاد هم بشدت مرکزي
شد و پس از خارجگرداندن از دست شاه ،براي اولينبار به دست اليگارشيهاي شياد پهلوي و
جمهوري اسالمي افتاد .تا زمان مشروطيت ،انحصار اقتصادي به دست نهاد شاهي و اربابي بود
و انباشت سود و سرمايه هم حق آنها ،ولي پس از اصالحات ارضي ،انحصارگري همگاني شد
و تودة مردم که از قشر متوسط و بازاري بودند توانستند آزادي انحصار اقتصادي بيابند .چرا که
اين خصيصه سرمايهداري است .اين بورژوازي و اشرافيت زميندار مخالف بودند لذا انقالب
مشروطيت ايران را جهتدهي کردند .برخي ميگويند آزاديهاي سياسي ،حکومت قانون و
مالکيت غيرشاهي در اقتصاد دستاورد بورژوازي و زمينداران مخالف بوده ،اما اين امر بطور
مطلق صحيح نيست ،زيرا اين انديشه ،مردم و مبارزات آنها را از محور انقالب خارج ميگرداند.
اگر انقالب ،بورژوازي محور باشد ،انقالب اجتماعي نيست ،بلکه تغيير اقتصادي و نوع مالکيت
است .لذا مشروطيت ،هم نيمهبورژوايي و دولتي بود هم انقالب اجتماعي .زيرا مردم در کسب
حقوق خود عليه بورژوازي و زمينداران جبههگيري کردند .پس انقالب ،اجتماعي بود ولي در
حوزة سياسي به دليل غصب مديريت ،حوزة اقتصاد و بازار نيز توسط بورژوازي قبضه شد .تنها
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دستاوردهاي اجتماعي آن قطعا مردمي بود ولي آن را هم به نام خود قالب كردند .همت و حميت
دهقانان خود به منزلة انقالب اجتماعيـ اقتصادي در دورة مشروطيت بود .دهقانان به سوسياليستها
عالقه نشان دادند نه بورژوازي با اقتصاد و مالکيت ليبرالياش .دمکراسي به صورت ائتالف
صورت نميپذيرد ،مثال ائتالف بورژوازي و دهقانان؛ زيرا بورژوازي ضددمکراسي است در
غير اينصورت به منافع مطلوب اقتصادي دست نمييابد .بورژوازي در دوران مشروطيت سياست
دولتـ ملتگرا و اقتصاد ليبرالي را که ضداقتصاد است ترويج داد ،در حالي که دمکراسي
مشروطيت تنها با كوشش دهقانان و كنشگري طبقه فقير روستايي و شهري اولين پايههايش را در
ايران تثبيت نمود .در عصر مشروطيت پس از تشکيل حکومت ملي از سوي مجاهدين ،استبداد
شاهي جايش را به ديکتاتوري مبتني بر قانون داد.
جامعة ايران در اوايل سدة  19داراي شيوة توليد آسيايي بود اما در نيمة دوم سدة مذکور با
گسترش مالکيت خصوصي ،اين شيوة توليد تضعيف گرديد .چه بسا ويژگيهاي اقتصاد آسيايي
در ايران دوران مشروطيت قويتر از زمينداري و شيوة توليد آن بود .چرا که در دورة قاجار
دولت تملک امالک را در دست داشت .گذشته از آن ،مالکيتي غيرشاهي يا دولتي هم وجود
داشت که به صورت زمينداري اربابي خود را نشان ميداد .نحوة أخذ مازاد محصول در همة
اشکال مالکيت قاجاري هم شامل گرفتن بهرة مالکانه بود .اشراف زميندار گذشته از زمين ،به
سالح به عنوان ابزار قدرت هم دسترسي داشتند .سرمايه ،قدرت را و قدرت ،سرمايه را تقويت
ميکرد .نظام اقتصادي قاجاري چنان بود که اجازه نميداد اشراف بطور مطلق و دايمي ابزار
دست دولت شوند .هرچند منابع زمين و آب در تملک دولت قاجار بود ،اما مالکيت خصوصي
اربابيت ،امتيازي بود که از سوي دولت به اشراف اعطا ميشد و قدرت سياسي هم برايشان
حاصل ميکرد .در اين اثنا ،تودة مردم مورد استفادة ابزاري قرار ميگرفتند .مالکيت به سه
صورت دولتي ،اربابي و وقفي بود و مردم تنها حق دسترنج نسبي را دارا بودند .دهقان توليد
ميکرد و دولت مازاد آن را به عنوان بهرة مالکانه و ماليات غصب مينمود .موقعيت طبقاتي
دوران مشروطيتـ قاجاريه نوع اقتصاد و شيوة توليد را مشخص ميسازد .سه طبقة باال ،متوسط
و پائين دربرگيرندة گروههاي اجتماعي ايران عصر قاجار بودند .شاه ،درباريان و اشراف زميندار
در زمرة گروه طبقة باال؛ روحانيون ،روشنفکران ،کسبه و پيشهوران در زمرة گروه متوسط؛
دهقانان ،ايالت و مزدبگيران شهري در زمرة گروه پائين بودند .ابزار توليد و حاکميت بر بازار
در دست طبقات باال و متوسط بود ،لذا هميشه موقعيت اقتصادي و سياسي آنها که روحانيون،
بازاريان و روشنفکران را دربرميگرفت ،قوي و غالب توأم با اثربخشي سياسي بود .اشراف
زميندار بهمثابة قويترين طبقه ،اکثرا وابسته به دولت بودند و يا اشرافيت آنها موروثي و ايلي
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بود ،ولي هيچگاه عليه دولت به عصيان دست نزدند .اشراف زميندار ،بورژوازي ،روحانيون،
روشنفکران و کارگران از جمله قشرهاي داراي موقعيت سياسي ـ اقتصادي به ترتيب از مراتب
قوي به سمت ضعيفتر بودند .اينها در جنبش مشروطيت دخالت داشتند و هر کدام به دنبال کسب
موقعيت سياسي براي تثبيت حاکميت اقتصادي و بازاري در انواع لفافهها بودند .بورژوازي دوران
قاجاريه به کارهاي تجارت ،صنعت و معادن ميپرداخت .همچنين بورژوازي ايراني با اقتصاد
جهاني ارتباط خاص برقرار نمود ،ولي قدرت آن بيشتر اقتصادي بود تا سياسي .موقعيت سياسي
آن به دليل مخالفتهاي دولت و جامعة سرمايهداريستيز ضعيف بود .دولت امتيازات اقتصاديـ
توليدي را به اتباع خارجي واگذار ميکرد که موجب نارضايتي بورژوازي ايراني ميگرديد.
باالخره در دوران ناصري پس از سالها اعتراض ،بورژوازي از حق داشتن اتحاديه که در بردارندة
دفاع از حق مالکيت ،حمايت از تجار داخلي ،تأسيس بانک ايراني و کنترل بر بازار بود ،به مدت
يک سال برخوردار شد .روحانيون بيشتر از اشراف زميندار و بورژواها از نفوذ اجتماعي و سياسي
برخوردار بودند و حمايت ميشدند .ريشه اين قوت به تاريخ برميگردد .اين قشر بر نهادهاي
آموزشي ،قضايي دينگرا و اوقاف(زمينهاي موقوفه) کنترل داشتند .لذا هم موقعيت سياسي آنها و
هم جايگاه اقتصاديشان قوي بود .گرايش روحانيون متفاوت بود .برخي سنتي ،برخي سنتي ضد
سلطة دولت و شاه و برخي متجدد و موافق دستاوردهاي غربي بودند ،ولي از نظر اقتصادي يا
متوسط بودند و يا گاه در قالب امامجماعت و شيخ االسالم مورد حمايت دولت به سرمايهدار
بزرگ مبدل ميشدند« .محمدتقي شفتي» از جمله روحانيون سرمايهدار اصفهاني با تملک بيش
از دو هزار باب مغازه بود.
قشر کارگر کارخانهاي براي اولين بار در ايران در دورة مشروطيت ـ قاجاريه شکل گرفتند.
از آن زمان تا به امروز کارگران ايراني مدام بخاطر فقدان حقوق سياسي و اقتصادي در کنار
نخبگان (فرار مغزها) به کشورهاي خارجه مهاجرت ميکنند و حتي در دهة چهارم عمر جمهوري
اسالمسیاسي اين معضل الينحل باقيمانده ،زيرا رويکرد استثمار سياسي با کارگران همچنان ادامه
دارد .با اين اوصاف ،جمهوري اسالمسیاسی هم در اين زمينه هيچ تغيير کيفي صورت نداده و
تنها بر لشکر کارگران افزوده است .همانطور که در دوران مشروطيت اقتصاد نوين با وضعيتي
نامساعد ظهور کرد و رشد صنعت در حد نزديک به صفر باقيماند ،امروزه هم اين دو معضل در
جمهوري اسالمي ادامه دارد و تنها تغيير موجود اتحاديههاي حامي است که بخاطر مسايل سياسي،
منفعل و عقيم هستند .در مجلس مشروطه 61 ،درصد از بورژواها و  21درصد از زمينداران به
عنوان نماينده حضور داشتند که نشانمیدهد جهتدهيهاي سياسي همانا جهتدهي اقتصادي
به نفع بورژواها و زمينداران بوده است .همانطور که در مشروطيت بورژوازي ،اشراف زميندار و
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روحانيون دست قوي در دولت ائتالفي داشتند ،امروزه روحانيون در جمهوري والیی نيز داراي
قويترين دست به همراه تجار سنتي بنيادگرا هستند.
در دوران پهلوي تنها دولتـ ملت ،مدرنتر و نئوپاتريمونيال(پدرشاهي نوين) شد .رضاشاه
به عنوان نخستين عامل آن درصدد نوسازي اقتصادي آمرانه دولتي برآمد .دولت مطلقة او
مآال متضمن سرکوب ،فساد و رانت بود .در اوايل ،حکومت پهلوي دست دولت و شاه را در
انواع فساد اقتصادي باز گذاشت ،چون بيشترين رانت در مطلقهها و نظاير آن صورت ميگيرد.
رسيدن به قدرت و اعالم وفاداري به شاه ،مهترين سازوکار براي کسب انواع رانتها ،تسهيالت
دولتي و ثروت بود .مالکيت در انحصار دولت و شخص رضاشاه بر اکثر زمينها بود .نوعي
سرمايهداري دولتي بود که چيزي نبود جز تمرکزگرايي اقتصادي و تشديد ديکتاتوري .در دوران
محمدرضاشاه هم فساد اقتصادي ادامه يافت .در رويکرد ساختارگرايي سياسي و اقتصادي ،فساد
اقتصادي معلول ساخت قدرت سياسي توسعهنيافته و غيردمکراتيک و ساخت اقتصادي دولتي و
رانتي است .نهادهاي سياسي مانند قواي مقننه ،مجريه و قضائيه وابسته به شاه و قدرتهاي خارجي
بودند لذا توانايي قانونگذاري سياسي و نظارت اقتصادي براي جلوگيري از فساد اقتصادي را
نداشتنند .باندهاي سياسي کانون اصلي فساد اقتصادي و سياسي بودند که عوامل اصلي آن امثال
اشرف پهلوي ،اسداهلل علم ،اميرعباس هويدا ،منوچهر اقبال ،هوشنگ انصاري و غيره بودند .در
اين دورة بدون کسب قدرت سياسي ،ثروت و رانتجويي حاصل نميشد .هر کشوري اگر با
فروش منابع روزميني در سرزمين خود بيش از  42درصد از کل درآمد ساليانهاش را به دست
آورد ،اقتصاد آن رانتي است .دولت محمدرضا در آغاز يعني دهة  43 ، 40درصد را تصاحب
ميکرد .درآمد نفتي آن از  22ميليون دالر در سال  40به  20ميليارد دالر در سال  56خورشيدي
افزايش يافت که  77درصد درآمد دولت را تامين ميکرد ،لذا تمامي طبقات جامعه را به خود
وابسته ساخت .استبداد نفتي پهلوي به تقويت پايههاي نظامي ،بروکراتيک و منافع دولت منجر
شد و اين روية رانتير به همين منوال صرفا با تغيير بازيگران آن ادامهيافت.
5ـ انقالب  1357خورشيدي
فرصت تاريخي پنجم ،انقالب  57بود .در حوزة اقتصاد و سياست جمهوري اسالمي ايران،
از حيث فرهنگي و ايدئولوژيک نه تنها نوزايش صورت نگرفت ،بلکه ضمن پاياندادن به مرحلة
نوزايش انقالب  ،57بنيادگرايي و تحجر فرهنگيـ ذهنيتي استيال يافت .با اين استدالل ،به لحاظ
اقتصادي ،سرمايهداري صنعتي جنینی و سرمايهداري تجاري به موازات هم نظام را افتانوخيزان
پيش ميبرند .جمهوري با اقتباس از مدل اروپايي برساخته و دمکراسي ليبرالي غربي به دمکراسي
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از نوع تئوکراتيک 1که خود در لفافه ،آن را «مردمساالري ديني» مينامند ،تغيير داده شد.
دمکراسي ،توسعه و توسعه ،دمکراسي را در بردارد .بنا به گزارشهاي خانة آزادي ،کمرانتترين
کشورهاي جهان ،آنهايي هستند که دمکراتترين هستند .رويکردهاي اقتصادي در ايران نه
به منظور رفع نيازهاي حياتي جامعه ،بلکه براي ايجاد جناحهاي سياسي و بلوکهاي قدرت در
برگرفته ميشود .گرايشي که قبل از انقالب  57بين سنت و مدرنيته صورت گرفت و تمامي
گرايشات فکري و سياسي اعم از ملي ،مذهبي و چپ در آن شرکت داشتند ،پس از انقالب به
گفتمان ديني محدود گرديد .چپها و مليگرايان پس از دورههاي شکست به ترتيب در 1320
و  1330خورشيدي توان نوگرايي از خود نشان ندادند ،لذا نوگرايي ديني ميدان را خالي ديد
و روحانيت که در زمرة طبقة متوسط بود ،گذشته از بکارگيري حوزة علمية قم ،دانشجويان
و تحصيلکردگان جامعة دينمحور را هم با خود همراه ساخت .نوگرايي ديني مشتمل بر دو
گروه بود :نخست ،نوگراياني از قبيل «علي شريعتي» بودند .دوم ،نوگراياني که از حوزة علميه
برخاسته و اهداف سياسي آنها براي تغيير برجستهتر از اهداف دينيشان براي تحول بينشي بود.
مدل مطمحنظر خميني و طرفداران او فقط به دنبال ايجاد تغيير در دستگاه سياسي حاکمه بودند
نه مباني ديني .اين بود که مدل ِدمُده و نسل نخست جمهوري را براي پيشبرد واليت فقيه اليتغير
بکار بردند .مليـ مذهبيها هم درصدد استفاده سياسي از دين به نوعي متفاوتتر بودند .آنها از
قبيل «مهدي بازرگان» مايل به تغيير برخي جوانب دين براي تحقق اهداف سياسي خود بودند و
از اين کار ابايي نداشتند .آنها که بنيادگرايي ديني را ترجيح ندادند ،بزودي از سوي طرفداران
خميني حذف شدند .قشر روحانيون نميخواستند بدون کمک روشنفکران ،اقشار شهري و
روستايي ايران و بازاريان را با خود همگام سازند .چون تجدد دورة پهلوي کپيای ناهمخوان از
غرب و لذا حذف فرهنگ ديني ايراني بود ،موفق به اين کار نشد .حتي اين ضديتهاي الئيستي
با نقبزدن به زير ،موجب تقويت جبهة ديني ضد خود او شد .دمکراسي از گذرگاه مرگ
مشروطيت وارد حوزة شاهي مطلقة پهلوي و از آنجا هم در گرداب تئوکراسي سياسي جمهوري
اسالمي(عنوان اسالمي را صرفا يدك ميكشد) درافتاد؛ لذا نه مشروطيت به آرمان آزادي و برابري
رسيد و نه مدرنيتهخواهي پُرروي دورة پهلوي چاره کار شد که صدالبته تئوکراسي جمهوري
اسالمي مغاک بدتر از آن دو است .هنوز جنبشهاي مردمي و مدني مخالف اين جمهوري
شاهراه حقيقي فکريـ عملي را نيافتهاند و خلقهاي ايران به دنبال روزنة اميدي متفاوت از
ِ
تکراري آزمودهشده هستند .جمهوري اسالمي مدام ميكوشد راههاي برونرفت اين
جنبشهاي
جنبشهاي خودجوش مردمي و ملتهاي تحت ستم را از نقطهنظر سياسي و اقتصادي مسدودسازد.
 . 1حاکمیتدینی  .در سیاست مدرن به معنای اعمال ستم با بکارگیری دین است.
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اين رژيم که مشروعيت ايدئولوژيک خود را از دست داده ،تنها راه را سرکوب و تنبيه با اقتصاد
سياسي ميداند و نخبگان سياسي و فرهنگي دگرانديش را حذفمينمايد .جمهوري اسالمي
از حيث کاراکتر سياسي بسيار شبيه دورة پهلوي دوم در زمينة سرکوب و اختناق است .هيچ
نظريه و پروژهاي براي رهايي از وضعيت اسفبار سياسي و اقتصادي کنوني ايران از سوي رژيم
پذيرفته نميشود .اين وضعيت جنبة منطقهاي و جهاني يافته و در قالب مسئله هستهاي و هالل
شيعي ملتهبتر شده است .مسئله هستهاي و هالل شيعي در واقع تقالي رژيم براي رهايي از
بحرانهاي سياسي و اقتصادي داخلي است ،لذا طي چهار دهة گذشته هم فرزندان مخالف خود و
هم جريانها و قشرهاي ديگر را تصفيه کرد .کل انقالب  57که حاصل رنج همة اقشار ،جريانها
و ملل بود از سوي اليگارشي سياسيـ اقتصادي جناح تئوکراتيک مصادره شده است .جبهة
دمکراتيک ايران بخاطر عملکرد رژيم مبني بر حذف فيزيکي و سازماني با سياست سرنيزه ،به
غرب گريختهاند .اين جبهه امروزه به صورت طريقتهاي راست و چپ سرمايهداري ،مورد
استفاده ابزاري براي مقابله با رژيم قرارميگيرند .گرايش مليـ مذهبيها در اين جبهه نامتجانس
قويتر است ،کمونيستها و سوسياليستها رنگي کارا در آن ندارند .پس از سقوط پهلوي و پيروزي
انقالب مردمي  ، 57خميني و طرفداران او سريعا در اولين اقدام ،انقالب فرهنگي را که انقالب
تئوکراسي سياسيـ اقتصادي بود ،جايگزين آن کردند .در واقع به لحاظ سياسي ،اقتصادي و
ايدئولوژيک ـ فرهنگي به کل انقالب  57پايان داده شد .اهميت انقالب فرهنگي در حدفاصل
سالهاي  59الي  62خورشيدي بسيار مهم است که همزمان با واليت فقيه شکل گرفت .بدون
اين انقالب كه درواقع يك كودتاي تمامعيار و توهين به شعور مردم بود ،هيچگاه واليت فقيه
موقعيت باالدستي سياسي نمييافت .پايههاي واليت فقيه در اين سالها مستحکم گرديد که به
قيمت ذبح تمامي روشنفکران و دانشجويان راست و چپ مدرنيتهخواه تمام شد .واليت در لغت
به معني «تصرف و قدرتيافتن بر چيزي» است .هکذا با معاني «دوستي» و «استيال و قدرت
تصرف» دوپهلو ميباشد.
كماكان صنعت و فناوري پايههايش را در دوران پهلوي بنا کرده بود که پس از انقالب،
تمامي کارگزاران آن که موتور و پيشبرندة بودند ،حذف و عوامل سپاهي جايگزين آنها
شدند .اين امر موجب افت شديد اقتصاد ،صنعت و فناوري به دليل حذف عامالن علم و آگاهي
اقتصادي و صنعتي شد .فرار کارآزمودگان به غرب موجب انجماد توسعه و عامل زوال و افول
گرديد .پديدة فرار مغزها از زمان انقالب فرهنگي و حذف دگرانديشان تا به امروز با نوساني
تشنجآفرين ادامه دارد.
در رژيمهاي غيردمکراتيک ،اقتصاد هميشه در طول آرمانهاي سياسيـ ايدئولوژيک
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قرار ميگيرد نه عرض آن .کيفيت آرمانها شکلدهندة دستگاه بروکراتيک و ساختار اقتصاد
ميباشند .جمهوري اسالمسیاسی هم از اين نوع است .جمهوري نتوانسته جوابگوي چالشهاي
دمکراسيخواهي جامعه ايران در قالب طلب مدرنيته باشد .پس از انقالب  ،57جمهوري اسالمي
با توسل به انقالب فرهنگي خاص خود در برابر ابرقدرت جهاني ايستاد و برعکس کشورهاي
ديگر خاورميانه که به راحتي دولتـ ملت کوچک را پذيرفتند ،با صفآرايي عليه ابرقدرت
آمريکاـ اسرائيل جبهة متقابل هژموني تشکيل داد ،غربستيزي را به يك پله براي سوارشدن
بر موج احساسات مردم مبدلكرد و در همان اوان قابل پيشبيني بود که چه ساختار سياسيـ
اقتصادياي در اين جدال شکل خواهدگرفت.
همانطور که هخامنشي اولين دولت ايران بر ستونهاي کنفدراسيون مادها ( ُکردها) تأسيس شد،
امروزه بار ديگر اين زمينه فراهم شده تا سيستم دمکراتيک غيردولتي بر بنيان مبارزة ُکردهاي
شرق ُکردستان شکلگيرد ،زيرا قويترين و سازمانيافتهترين ملت کنوني در ايرانُ ،کردها هستند.
ُکردها از اين منظر يک شانس و فرصت براي ايران محسوب ميشوند نه تهديد ،چون موقعيت
سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيک اين ملت فراتر از ملتهاي آذري ،بلوچ ،عرب و غيره است.
حتي فارسها هم با اين تكمجرايي ديوانساالري خشن ايران ،هماکنون از پتانسيل مشابه ُکردها
بهمثابة انديشه دمکراتيک (پروژه و سيستم کنفدراليسم ـ ملت دمکراتيک) برخوردار نيستند.
زمينة فرهنگي مشترک ُکردها و ملل ايران با ريشة فرهنگي آريايي در اين پتانسيل براي ايجاد
ذهنيت مشترک نهفته است که ميتواند پيونددهندة دمکراتيک شود .بنيانهاي ايران مدرن با
تشکيل صفويه پيريزي و تشيع از هر لحاظ به مرکز ثقل بدل شد .پيش از آن ،سنت دولتي ايران
از  650تا  1500ميالدي در دست اعراب ،ترکها و مغولها بود .دولتـ ملت بعد از جنگ جهاني
اول گريبان ايران را گرفت و با پروژههاي مدرنيستي خود سنت فرهنگي ايراني را به حاشيه راند.
انقالب  57زمينة بازگشت به آن سنت را فراهم کرد ،اما جمهوري اسالمسیاسی از اين خواست
اجتماعي به عنوان دستاويزي سياسي در انقالب فرهنگي بهرهبرداري نمود و توان بازگرداندن
سنت فرهنگي اجتماعي و ادغام آن با دمکراسي راديکال و مستقيم را ندارد ،چرا که اگر چنين
کند ،قدرت را از كف خواهدداد لذا کليت دستگاه اقتصادي را براي جلوگيري از اين روند به
خدمت گرفته است .رژيم حتي چنان به افراط رفت که درصدد حذف علوم انساني و اجتماعي
غيرديني برآمد و ليکن موفق نشد .انقالب  57ايران به اندازهاي که سياسي بود ،فرهنگي هم بود،
پس نيازي نبود با انقالب فرهنگي روحانيون(کودتا) در سال  ،62جلوي آن سد شود .انقالب سال
 57توانش را از فرهنگهاي اجتماعي خلقهاي ايران گرفت و محدود به روحانيون شيعه نبود.
اين است که انقالب فرهنگي بنيادگراي سال  62کودتايي برضد انقالب  57محسوب ميشود.
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انقالب به قول رهبراوجاالن از کيفيتي مليدمکراتيک برخوردار بود و در نتيجه همپيماني وسيع
نيروهاي مليدمکراتيک از  1342تا  57خورشيدي شکل پذيرفت .انقالب فرهنگي به معني
کنارزدن «سوسياليستها ،امتگرايان شيعي و قشرهاي ميهندوست خلقهاي ايران»
بود .روحانيون شيعي و تجار متوسط بازار هر دو در اين امر دست به دست هم دادند و سرکوب
را آغاز کردند؛ پس نوعي سياست و اقتصاد سرکوبگر و رانتي توسط اين دو قشر شکلگرفت.
جمهوري اسالمسیاسی(انقالب فرهنگي تئوکراتيک) هرچند با مدرنيتة سرمايهداري ضديت سياسي
دارد ولي از سنخ ملت دمکراتيک نيست .اليگارشي شيعي كه رؤياي هژموني منطقهاي را
درسرميپروراند از ضديت سنت قوي فرهنگ ايراني بر ضد سرمايهداري براي مشروعيتبخشي
به نظام خود استفاده کرد؛ حتي براي تشکيل هالل شيعي و کسب قدرت اتمي عليه آمريکا ـ
اسرائيل از اين سنت ضدسرمايهداري فرهنگ اجتماع بهرهبرداري استثماري ميکند .اين در حالي
است که جمهوري اسالمي که از فرهنگ ايراني فاصله گرفته هيچ تفاوت ماهوي با سرمايهداري
از حيث سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيک ندارد .رهبراوجاالن در اين زمينه ميگويد:
«همانطور که دولتـ ملتهاي غرب و اولين و دومين مقطع جمهوري ترکيه درصددند
از طريق حساب و کتابهاي تاکتيکي «بيشينه سهم» را در گسترة نظام به چنگ آورند و
در ازاي تأييد و پشتيباني از سوي نظام ،اجازه دهند تا نظام از آنها بهرهمند شود ،ايران
نيز ميخواهد چالشي را که با نظام دارد با هدفي مشابه بکارگيرد و نتايج مشابهي کسب
نمايد .اين نوع چانهزني تيپيک تجار بازار است که در سنت ايران داراي موقعيت قوي
است .چالش ايران نيز درست از همين نقطه آغاز ميشود».

توافق برجام نيز در راستاي همان برنامههاي کذايي اقتصاد سياسي ايران براي هژمونيشدن
است نه کسب حقوق ملل .اليگارشي شيعي منباب سياست معمول خويش درصدد جلوگيري
از حذف نظام جمهوري خاطي از سوي نظام جهاني سرمايهداري است .چون اين نظام به
صورت فراگير گلوبال شده ،پس اصولگرايان ايران توان مقابله سياسيـ اقتصادي با آن را ندارند
و گردن خويش را زير تيغ بيرحم همان نظام گذاشتهاند .هماکنون اليگارشي شيعي به سه
جريان اصالحطلب ،ميانهرو و اصولگرا تقسيم گشته که همان باندهاي سياسي هستند که از ترس
ازدستدادن بازار و سرمايه اقتصادي ،تن به توافق هستهاي و مفاد آن دادند .رژيم حتي ميخواهد
از کارت ستيزهجويي عليه جنبش ُکردها براي اخذ امتيازاتي منطقهاي و بينالمللي در اين مسير
استفاده کند .اليگارشي ايراني در واقع تسليم سرمايهداري شده ،اما به قول رهبراوجاالن چون
سرمايهداري آن را به شکل کنوني نميپذيرد ،از لحاظ اقتصادي آن را فلج نموده تا به نتيجه
سياسي برسد.
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روحانيون و بازاريان پس از انقالب فرهنگي ،با رهبري خشكآئين خويش و سلب وفاق
ملي به يک طبقة متوسط سياسي جديد مبدلگشتند که فاقد توان و استعداد برقراري دمکراسي
و توسعه هستند .خميني در اوايل ميگفت روحانيون در سياست و دولت دخالت نخواهند نمود.
حتي تفکيک قوا ،انتخابات آزاد و وجود احزاب را پذيرش و دستور آن را هم امضا کرد،
اما چون اليگارشي 1شيعي و بازاريان متحد همچو مناديان قدرت ،اين رويه را به ضرر خود
ديدند ،زير بار آن نرفتند و حتي خود خميني مجبور به پيشاهنگي براي آنان در عمل شد و بعدها
خامنهاي اين رويه را تشديد نمود و مجددا به آزمون گذارد .قويترين عناصر اين اليگارشي
براداران الريجاني ضدتفکيک قوا ،هستند .گذشته از آن ،اپوزيسيون اوايل انقالب تنها نقش
تخريبي ايفا نمود .عدم موفقيت به اين خاطر نيست که اليگارشي توانست سرماية بيشتر انباشت
و يا سرمايهداري را تعميق ببخشد ،بلکه ناتواني در ايجاد جبهة دمکراتيک ضدسرمايهداري و
يا ضديت آنها با جبهههاي خلقمحور بود که موجب عقبماندگي در توسعه شد .در مرحلة
تکوين جمهوري اسالمسیاسی ،تمام روشنفکران و اصالحطلبان مخالف اليگارشي شيعي به
حاشيه رانده و يا حذف شدند .اليگارشي در واقع ترويج بنيادگرايي شيعي مشابه بنيادگرايي
اهلسنت را ترجيح و جزو برنامههاي خود قرار داد .آنها مبادي آشکار فلسفي ،نوزايش ،مباني
دمکراسي و توسعه و نيز سرمايهداري را حذف و سيستم سرمايهداري تجاري خاص خود را كه
طليعة پيدايش نظام هژموني را در آن ديدند ،برقرارکردند .اصال ساختارهاي اقتصاديـ اجتماعي
را تغيير ندادند و بجاي آن با روية سرمايهدارانه خود با دنياي غرب ،خاورميانه و جهان اهل
سنت اسالم درافتادند .خطرناکترين دولت محافظهکار خاورميانه هماکنون ايران است چون
سنتگرايان افسار اليگارشي را در دست دارند .دمکراسي محدود جمهوري از زهدان تئوکراسي
بيرون آمد و مفاد قانون اساسي در خصوص سياست ،اقتصاد ،ايدئولوژي و فرهنگ را تدوين
کرد .روحانيون و بازاريان خردهبورژوا و بسياري از عناصر طبقات پائين که خود را صاحب
انقالب ميدانستند بر همه چيز استيال يافتند .مسئلة سرکوب تنها ايدئولوژي تئوکراتيک نبود،
زيرا حتي به غيرخوديهاي صاحب سرمايه و صنعت ،بخش خصوصي غيروابسته و نخبگان و
مغزهاي کارساز هم رحم نکردند .اينها عليرغم ادعاي خودکفايي و توسعه ،همانند رژيم پهلوي
درآمد نفتي و تجارت سنتي غيرتوليدي را سرلوحه فعاليت اقتصادي خود قرار دادند .حتي در
دوران جنگ با عراق مايه فقر و تنگدستي کل طبقات جامعه شدند

. 1حکومت یک گروه اندک منفعتگرا.
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صفويه ،تباهگری سیستماتیک
صورتبندي اجتماعي در ايران و ُکردستان از صفويه تا به امروز داراي سهبخش عمده
اقتصادي يعني «شبانكارگي ،روستاييـ زراعي و توليد شهري سنتی و شهری
سرمایهداری» ميباشد .جنبش صوفيگري سدة پانزدهم صفويه به جنبش سلطهگرانه مذهب
شيعه با مبدلشدن به مذهب رسمي امپراطوري از همان قرن بند نافاش به جمهوري اسالمي
وصل شد .از زمان شاهعباس صفوي ،دولت مركزي قدرت خود را بر حكام محلي اعمال
ميكند؛ جمهوري واليي هم اين سنت را ادامه ميدهد .با اين تفاوت كه مديران محلي خودي
ميگمارد و نظارت بصورت انحصار كامل قدرت محلي سياسي و اقتصادي است .در زمان
صفويه ،شاه از حكام و ملتهاي آنها باج و خراج ميگرفت .همچنين اميران ارتش و نفرات
آن ،همانند افراد شاغل در دستگاه ديواني ،بعنوان حقوق خود ،سهمي رانتي از درآمد زمين
را بصورت حواله دريافت ميكردند .يك نظامي معمولي بين  5تا  12تومان در سال حقوق
ميگرفت .در تذكرهالملوك آمده كه درآمد ساالنة نقدي دولت صفويه در سالهاي دهه 1720
م برابر با  783862تومان و هزينهها  625320تومان بودهاست .اين ارقام شامل مقادير معتنابه
كاالي ارسالي به دربار و نيز نيروي كاري نميشد كه شاه ميتوانست بصورت رايگان براي
كارهاي ساختماني از اصناف مختلف درخواست كند .در سالهاي دهه مزبور درآمد شاه 700
هزار تومان( 32ميليون ليور فرانسه) و هزينههاي درباري  744هزار تومان( 34ميليون ليور) بوده است.
اكثريت بخش اعظم ـ يعني  83درصد ـ درآمد دولت صفوي از انواع مختلف ماليات زمين
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تأمين ميگرديد .در بخشهزينهها ،ارتش قسمت عمده ،يعني  ۶۶.۵درصد كل هزينهها را بنا
به برآورد مينورسكي ،1به خود اختصاص ميداد(حقوق حكام هم جزو اين رقم منظور شده) .بقيه
عمدتا صرف پررونق نگهداشتن دربار ميشد و تنها  ۱۱.۸درصد هزينهها بصورت مولدتري به
كارگاههاي سلطنتي يعني بخش مولدتر اختصاص مييافت .تراز خالص درآمد و هزينه ساالنه در
سال  1722م مثبت و برابر  160تومان بوده كه معادل  500هزار پوند استرلينگ در سدة هفدهم
ميشده است .اين پول در خزانة سلطنتي نگاهداري ميشد كه در آن دوران ثروت عظيمي در آن
انباشته شده بود .بنابراين ،شاه ثروتمندترين فرد جهان بود .در آن دوران صفويه از حيث ثروت با
حاكميتهاي اروپايي پهلو ميزد و حتي برتر هم بود .با گرايش سرمايهداري ،در سدة هفدهم،
اروپا پيشرفت كرد و استعمارگر شد ولي ايران بتدريج سنتي و عقبماند .كنترل شديد دولت
مركزي قوي بر كل جامعه ،بصورت متمركز و هژموني مركزي خاصتا از صفويه معمول گرديد.
مفهوم دولت مطلقه از همان زمان شكل گرفت و بر مناسبات زورمدارانه اقتصادي استوارگشت.
مازاد توليد با حربة مالياتگيري در انحصار كامل صفويه درميآمد.
۱ـ بخش شبانکارگی
ساختار اقتصادي ايران و ُکردستان در سدة هفدهم با  6الي  10ميليون جمعيت همچنان
متمركز در سه بخش «شبانكاره ،روستايي ـ زراعي و پيشهوري شهري» مبتني بود .در اين
دورة ُکردها هميشه دهقانان يكجانشين بودهاند و قسمتي از لرها يكجانشين و قسمتي شبانكاره
ايلي .قريب  5ميليون جمعيت ،قبيلهاي و ايلي و مابقي ،روستايي يكجانشين و يا شهري پيشهور
بودند .اقتصاد شبانكارگي و روستايي ،طبيعي و مبتني بر تأمين نيازهاي اساسي بود .چراندن رمه
و رشد صنايع دستي و بصورت محدود هم كشاورزي ،معمول بود .چراگاهها در تملك حقوقي
ايلخانها بود و به مردم واگذار ميكردند .رمهها و وسايل جزو اموال خصوصي خانوادهها بود.
عشاير شبانكاره و يكجانشينها وابستگي متقابل از حيث تأمين نيازها داشتند .رؤساي قزلباش
صفوي در رأس نظام قبيلهاي با تعداد بسيار اندكشان جزو بزرگترين حشمداران(محتشمان) بودند
و بخش عمدة كارگران وابسته در قاعدة هرم جامعه را اجير ميكردند .اينان نيازهاي اقتصادي
و مالي ارباب را فراهم ميكردند .در باالترين سطوح جامعه هم مشتي افراد بانفوذ بودند كه
بخاطر در اختيار داشتن مقامهاي باالي نظامي و واليگري ،به نظام اقتصادي غيرشبانكارگي تعلق
داشتند .بسياري محتشمان مستقل نيز بودند كه هستة مركزي اقتصاد قبيلهاي را تشكيل ميدادند.
اين رؤساي سطوح پائين يا ريشسفيدها كه بين باالترين سطوح هرم جامعه و ردههاي پائيني
 . 1والدیمیر فیودورویچ مینورسکی (زاده  ۶فوریه  ۱۸۷۷درگذشته  ۲۵مارس  )۱۹۶۶خاورشناس و ایرانشناس روس و استاد دانشگاه لندن ،مینورسکی برای
آثارش در زمینه تاریخ ،ادبیات ،جغرافیا و فرهنگ فارسی و کردی و لری شهره است.
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قرارميگرفتند ،مسئوليت اموري مثل تخصيص مراتع به هر تيره در طول مسير ييالق و قشالق
را برعهده داشتند .ردهپائينتر هم افراد قبيله با داشتن تعدادي حشم بود و گاه فاقد مال و حشم
بودند و بصورت قراردادي كار ميكردند .جالب اينكه نقشهاي اقتصادي كليدي برعهدة زنان
بود .زنان شبانكارگي محجبه نبودند و از كارهاي خانگي تا توليدي و كشاورزي و دامداري را
انجام ميدادند و حتي مديريت ميكردند .با اين حال ،محدوديت اقتصادي و معيشتي شديد
بود و رؤساي قبيله و دولت ،مازاد توليد را از مردم ميستاندند .شبانكارگي مجبور به پرداخت
وجهماليات (يكسوم) دامهايشان بودند .رؤساي قبيله أخذ ماليات و نظاميگري را برعهده داشتند
ولي از اوايل سدة هفدهم قبايل قدرت خود در اقتصاد را تا حدود زيادي از کف دادند زيرا
شاهعباس از قدرت سران قبايل و عشاير كاست .اقتصاد سياسي قبيلهاي سدة هفدهم ايران،
در واقع صحنه تضاد و تنش برابرخواهي سنتي با قشربندي نوين در سطوح مختلف بود .در
زيربناي اقتصادي ،اعضاي قبيله با يكديگر و با رؤساي بالفصل خويش به مقتضاي خودبسندگي
و «دمكراسي طبيعي(خام)» به زندگي شبانكارگي مربوط ميشدند .زنان قبيله در زندگي
اقتصادي با مردان برابر بودند اما در زندگي عقيدتي ،نه .اين برابري در زندگي روستايي و خاصه
شهري وجود نداشت .بنابراين زندگي قبيلهاي بهلحاظ فرم و ماهيت كموناليتر بود كه پس از
آن ،زندگي روستايي ميآمد ،اما اين دو در محيط شهري تباه ميشوند .رضاخان با نشاندادن
اقتدار ،در دوران خود عليه آزادي و دمکراسي حيات شبانكارگي و كمونال ايالت بويژه لرها
شوريد .ويژگيهاي كمونالي قبيلهاي مشكالت ديگر را حل ميكرد و يا سرپوش مينهاد كه با
فاصلهگرفتن از آن و شهريشدن ،اين امكان سلب گرديد .دولت صفوي با بكارگيري رؤساي
قبايل ،براي نظاميگري سرباز اجير ميكرد و با أخذ ماليات بر مازاد ،خود را بصورت استثماري
تأمين مالي ميكرد.
۲ـ بخش روستایی
بزرگترين بخش جامعه در عصر صفويه را روستائيان تشكيل ميدادند ،ولي زراعت در روستا
كه در آغاز در ايران بصورت كمون(جماعتي) بوده ،در زمان صفويان به تباهي گرائيده و از جانب
دولت ،براي هر روستا اربابي گماشتهشد .زمينهاي متعلق به شاه ،زمينهاي دولتي ،زمينهاي
موقوفه و زمينهاي متعلق به افراد ،چهار نوع زمين اصلي بودند .زمينهاي مرغوب و مناطق پربار
از آن شاه بود بويژه در اصفهان ،گيالن و مازندران ،تيول ،شكل اساسي زمينهاي دولتي در
دوران صفويه بود .تيول موروثي نبود و منوط به موافقت شاه به فرزند ذكور ميرسيد .واليان و
حكام محلي و روستاها براي شاه تيولداري كرده و به ميل خود رفتار ميكردند .بيشترين زمين
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زمينهاي دولتي بودند .عايدات زمينهاي موقوفه هم به گروه خاصي از موظفان ،حاكمان شرع،
روحانيون تراز اول و يا سادات ميرسيد .موقوفه ،مشمول ماليات نبود به همين دليل شاه صفوي
زمينهايش را به موقوفه تبديل ميكرد تا ماليات نپردازد و مصادره هم نگردد(سدة هفدهم) .آنها
براي امالك خود متولي ميگماردند كه اكثرا در روستاها روحانيون بودند .مالكيت خصوصي
افراد بر زمين هم بتدريج افزايش يافت و بعد از صفويه بيشتر از تيولي و وقفي شد ،اما اينكه تا
چه ميزان عمري ،رقبي و موروثي بوده ،مشخص نيست .زمينهاي تيولي و سلطنتي ،اجارهاي
بود و در هنگام برداشت ،اكثرا نيمي از محصول را شاه و مالك برميداشت ،مابقي براي دهقان
ميماند .دهقانان عالوه بر سهم مالك مجبور بودند انواع مالياتها را بپردازند و از محصول هم
ميبايست بذر سال بعد را تفكيك ميكردند .اساسا كارشان بيگاري بود .روستائيان زارع مجبور
به تأمين درآمد براي شاه ،دولت ،ارتش ،روحانيون و مالكان خصوصي بودند لذا سطح معيشتي
بخور و نمير داشتند.
۳ـ بخش شهري
جمعيت شهري در دوران صفويه در سدة هفدهم قريب  15درصد جمعيت ايران را تشكيل
ميداده كه محور عمده اقتصاد آنها ،اصناف بودهاند .پيشهوري بخش اصلي اشتغال بود و اصناف
از حيث منزلت اجتماعي و ثروت ،تفاوتهاي عمدة طبقاتي داشتند .بهنسبت كسبوكار ،ماليات
تعيينشده ،از سوي رئيس صنف جمعآوري و به دولت پرداخت ميشد .هميشه ميان اصناف
و دولت مركزي صفويه تضاد و كشمكش وجود داشته .قدرت ،بازار و تنظيمات خدمات در
دست دولت قرارداشت .استاد ،وردستها و پادو سه درجه كاري متفاوت بودند .بافندگي سنتي
پارچه ،محور صنايع ايران عصر صفوي را تشكيل ميداد و بافندگان جزو قدرتمندترين اصناف
بودند .همچنين بيش از  5هزار كارگر ،پيشهور و هنرمند در كارگاههاي سلطنتي كار ميكردند
و شاه با داشتن كارگاههاي پارچهبافي ،چينيسازي و غيره ،بزرگترين كارفرماي كشور محسوب
ميگرديد .اقتصاد تقريبا غيرپولي و تجارت در حد محدود بود ولي بازرگانان هم نقش مهمي ايفا
ميكردند .تجار بر تجارت خارجي تسلط كامل نداشتند و اين حق بيشتر در انحصار دربار بود.
قدر مسلم ،هنوز ايران سدة هفدهم به عرصة توليد سرمايهداري واقعي بر اساس كار مزدبگيري
گام ننهاده بود .در اين دوران روحانيو ِن منتسب به دربار و دولت ،نقش به مراتب فراتر از ديگر
روحانيون مردمي داشتند و صاحبنفوذتر بودند .روحانيون با رسميشدن مذهب شيعه هم جزو
طبقه حاكم ايران شده و با دربار رابطه پيداكردند و هم با تصدي پستهاي باالي دولتي در
بازار هم نفوذ يافتند .تهيدستان و محرومان شهري پس از پيشهوران و كارگران قرارداشتند .زنان
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شهري ضمن داشتن حجاب ،بيشتر در خانه محبوس و به نوعي از جامعه شهري جدا بودهاند.
يهوديان و ارامنه در اين ازمنه هم مانند ديگر ازمنهها دستي باال در تجارت شهري داشتند .اينها
هم توليد كارگاهي ميكردهاند هم تجارت.
۴ـ ایران در حاشیه نظام جهانی
تشكيل دولت صفوي در سدة پانزده با رسميشدن مذهب شيعي و آغاز تخاصمات چند
سدهاي با امپراتوري عثماني ،ميزان تجارت خارجي ايران را كاهش داد و الگوهاي تجارتي
آسيب ديدند .در سدة هفدهم (1615م) پاي كمپاني هند شرقي انگليس به حوزة اقتصادي
ايران كشيده شد .اين امر به نوعي گشايش محيط ايراني براي پذيرش تدريجي نظام جهاني
بازار بود كه خصلت سرمايهدارانه داشت .پرتغال با الگوي نظامي وارد ايران شد ولي انگلستان
با الگوي بازرگاني .كمپاني هند شرقي هلند هم با بكارگيري هر دو الگو ،مدلي قدرتمند ايجاد
كرد .در آن دوران ،تراز بازرگاني به سود ايران تمام ميشد نه انگليس .رشد تدريجي كشتيراني
در انگلستان و تصاحب شاهراههاي دريايي تجارت ،تضاد تكنولوژيكي را كمكم براي ايران
آشكار ساخت و اين الگوي جديد تجارتي ،نويد ميداد كه تدريجا چيره ميگردد ولي تا
دو قرن بعد ،همچنان امكان وابستگي اقتصادي و لذا سياسي ايران به اروپا و سرمايهداري آن
بهوجود نيامد .چراكه در آن دوران امپراتوري صفوي قرن هفدهم ،جزو بزرگ نظام جهاني بود
و با دارابودن نظام متكثر فرهنگي و نظام سياسي تقريبا مشترك ميان ملل ،طبيعتا وابسته نميشد.
بازرگاني و مبادالت اقتصادي عمده در دست خود اين نظامها بود .پس سرنوشت اقتصاد عصر
صفوي كه متكي بر توليد روستايي ،شبانكاره و كارگاهي شهري بود ،وابستگي نبود ،زيرا خود،
مناسبات و قوانين مبادله با همسايگان و كشورهاي دوردست را تعيين ميكرد .با رشد تدريجي
سرمايهداري در اروپا و دخالت از طريق هند در آسيا ،اقتصاد ايران هم در حايشه نظام جهاني
فرورفت .حاشيهايشدن ايران براي اقتصاد و نظام اروپايي ،كمكم از سدة هفدهم آغاز گرديد
درحالي كه تا قبل از آن ،خود ،مركز تلقي ميگشت .بنابراين در مرحلة نخست ،ظهور صفويه
تا حد زيادي برچيدن كموناليسم است و نفوذ سرمايهداري ،حاشيهايكردن ايران .تا سال 1630
م اروپائيان ناچار بودند با پول نقد به ايران بروند تا بتوانند ابريشم ايراني را خريداري كنند ولي
از آن زمان به بعد شرايط تغيير كرد .تا اين تاريخ ،بخش روستاييـ زراعي ايران متأثر از فرهنگ
كمونالي قبيلهاي كه آثار آن همچنان قوي بود ،خيلي كم مشخصه فئودالي داشت و فرهنگ
قبيلهاي شبانكارگی و روستاييـ زراعي بر آن مشخصه ميچربيد؛ همچنين اشرافيت موروثي به
شكل قانوني و حقوقي وجود نداشته و بيگاري در سطح نازلتر بود؛ سواي آن ،نظام اربابـ
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رعيتي كه از سدة پانزدهم ميالدي از سوي صفويه جايگزين نظام كموني (جماعتي) شد ،تا سدة
هفدهم رنگي غالب نداشت .اكثر محققان و مرامهاي چپگرا اين را «نظام توليد آسيايي»
مينامند كه عناصر كليدي آن ،فقدان مالكيت خصوصي بر زمين و عدم وجود دولت مركزي
قدرتمند است كه متكي بر جمعآوري قدرتمندانه ماليات است.
۵ـ اوضاع طبقاتی
برخالف نظر مورد بحث ،با آمدن صفويه ،نظام فئودالي بيش از پيش غالب گشت .به هر
حال ،مردمان قبايل و شبانكاره ،مردمان روستاها و شهرها در خدمت دربار ،ارتش و اربابان بودند
پس فئوداليسم حاكم بود .نوع مالكيت براي مردم خردهمالكي و پيشهورانه بود كه سرمايهدارانه
محسوب نميگردد ولي نوع تملك درباريان و اربابان در فرم كالنمالكي و فئودالي عمقيافته
بود .دربار صفوي از محصول توليدي سهم ميبرد و اين وجهتوليدي و سهمبري ،سلطة كامل
دولت صفوي در دوران شاهعباس بر جامعه را نشان ميدهد .هر سه شيوة توليد «قبيلهاي»،
«زمينداري و تيولداري روستا» و «پيشهوري و كارگاهي شهري» در خدمت و كنترل
دولت قرار ميگرفتند .شاه از توليدات قبايل و روستائيان سهمميبرد و از آنها و پيشهوران شهر
ماليات أخذميكرد و گذشته از آن ،انحصار كارگاههاي شهري و درباري و تجارت خارجي
و عوارض گمركي را در دست داشت .پس سهم بزرگ كل مازاد ايران عايد شاه ميشد.
شاهان صفوي با رسميكردن مذهب تشيع ،پشتوانة ايدئولوژيكي و مقامهاي هم پادشاهي و هم
روحانيت را تصاحب ميكردند .جامعه آن زمان هم شهري است ،هم طبقاتي و هم دولتي كه
سه خصلت تمدني مركزگرايانه ميباشد .هر طبقه زيردست يك سلطه بود و آگاهي طبقاتي در
قبيله ،روستا و شهر ايران وجود نداشته .چهبسا كنش طبقاتي هم قليل بوده .نظام مركزي صفوي
با انحصارات مالي و كنترل اجتماعي از افزايش آگاهي ،اتحاد و كنش طبقاتي ممانعت بعمل
آورده ،درست كاري كه جمهوري واليي با برخي تفاوتها در معاصر انجام ميدهد.
صفويه با رسميت مذهب تشيع ،منبع مشروعيت را به كف آورد كه آن نيز قدرت اجتماعياش
را افزايش داد .پس از اين تثبيت و تحكيم ،به ديگر ملل و مذاهب بويژه در ُکردستان يورش آورد
و شيوهها و اشكال اقتصاد ،سياست و ايدئولوژي(مذهب) را تغيير داد .در ُکردستان و بسياري مناطق
ايران زرتشتيت به حاشيه رانده شد و تمامي مناسبات اجتماعي متأثر از آن تغيير يافت .اجيرشدن
مذهبي و اقتصادي در ُکردستان به موازات هم اوج گرفتند .در دورة صفويه ،اين پادشاهي است
كه اين را استوار ميگرداند .و چون استواري پادشاه هم متكي بر سپاه ميباشد ،مشخص است
كه اخالقيات اين امپراتوري عليه ملتهاي داخل ايران بويژه ُکردستان كه اكثرا زرتشتي بوده،

40

تحول رژیمهای اقتصادی

چگونه بوده .روحانيون بعد از شاه(طبقة اول) جزو طبقة دوم محسوب ميشوند و به افزايش قدرت
اجتماعي شاه كمك ميكنند و كنترل ساير طبقات قبيلهاي ،روستايي و شهري را براي دربار
ممكن ميسازند .فر شاهي به همان ظلاهلل مبدل و كنترل بر شيوههاي توليد در حوزة اقتصاد با اين
مشروعيت الهيـ شاهي برايش ممكن ميگردد .غزالي با توهم برقراري عدالت اجتماعي ،بيش
از همه دين را بر پادشاهي و ارتش استوار ميگرداند .اين رويه بهعينه در جمهوري واليي امروز
نيز بهلحاظ تئوريك و عملي وجه بارز مييابد و فرهنگي موروثي انتقاليافته ميباشد .وقتي شاه
تهماسب دست از داعيه مهدويت افراطي صفوي برداشت ،روحانيون هم مسئلة «قدرت الهي
سلطنت» را به ميان كشيده عليه شاهان ميدان خواندند .جنبشها و شورشهايي هم شكل گرفتند
ولي ناكام ماندند ،زيرا برقراري و حفظ اتحاد گروههاي تحت ستم در سرتاسر خطوط شيوههاي
توليد (شبانكارگیـ قبيلهای ،روستا و شهر) در ايران دورة صفويه دشوار بود .حتي وقتي حاكمان
قزلباش صفوي مالياتهاي سنگين تحميل ميكردند ،شورشهاي بزرگ و منسجم روي نميداد.
بهدليل اينكه بجاي نمايندگي رؤساي قبايل ،مأموري (يا والي) از طرف دولت مركزي براي اداره
اياالت گسيل ميشد ،آن مأموران و واليان ماليات سنگين أخذ ميكردند .بنابراين مازادهاي
اقتصاد اياالت به پايتخت سرازير ميشد .اين امر موجب گسترش فقر ،غارت و فساد و آخر سر
تضعيف حمايت اياالت از دولت مركزي در برابر تهديدات خارجي شد(حملة افغانها).
۶ـ افول و زوال
با تضعيف پادشاهان صفوي ،شوراي خصوصي حرمسرا شامل خواجهسرايان پرنفوذ،
شاهزادگان و سوگليهاي درباري «داوران امور ،بخشندگان مشاغل و مزايا و ارباب
مطلق حكومت» شدند و در مورد مسايل جنگ و صلح ،راهبري سياست خارجي و انتصاب
افراد در مشاغل حساس تصميم ميگرفتند .كشمكشهاي درون حرمسراها و سؤاستفادههاي
ديواني در ايالتها دو مشكل توأمان بود ،اتحاديهها شكل ميگرفت ،مقامها خريدوفروش
ميشد ،نخبگان درباري كه رقابت سختي با يكديگر داشتند ،با مداخالت مداوم خويش در
ت خويش را محكم
عزل و نصبها ،موجب بيثباتي ميشدند .روحانيت هم پايگاه مستقل قدر 
ميكردند و عليه پيروان مذاهب ديگر دست به مظالم ميزدند كه موجب خشم حاميان صفوي در
قفقازُ ،کردستان و خراسان شد .تبديل زمينها به سلطنتي ،رشك و خشم همگان را برانگيخت.
اينها در كنار جنبشهاي تودهاي مردمي ،موجب تضعيف صفويه و سقوط آن شد .در اواخر
دوران صفويه تراز تجاري هلند ،انگليس و فرانسه بر ايران برتري يافت .ايران در عرضة كاال
روز به روز با دشواري بيشتر مواجه شد و با كاهش قيمت ابريشم در اروپا ،انگليس ،صدور
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ابريشم ايران به اروپا را متوقف ساخت .هرچند ايران صفوي از سرآمدان اقتصاد جهاني بود ولي
با غالبيت تدريجي اروپا ،آفتاب آن هم غروب كرد .صفويه قرن هفدهم داراي چنان اقتصادي
بود كه اروپا قادر به مستعمرهساختن آن نشد اما با اين حال ،توانايي رقابت با اروپاي سرمايهداري
در حوزههاي آسيا ،خاور جنوبي و آفريقا نبود لذا به حاشيه اقتصاد جهاني فرورفت .كسري تراز
تجاري خارجي ،تورم و افزايش مشكالت مالي موجب سقوط صفويه شد .نقره و طال از اروپا به
ايران و آسيا و از آنجاها هم ادويه و ابريشم به اروپا جريان مييافت .پول ايران از طريق بازرگاني،
خارج شده و اين مشكالت ،تراز بازرگاني را منفي ساخته .اروپاييها دوبار سودميبردند يكي با
فروش ابريشم ايران در بازارهاي خود و بارديگر عرضه ادويه آسيا در بازارهاي ايران .تورم اروپاي
غربي از طريق عثماني به ايران سدة هفدهم رسيد و از آن آسيب ديد .وامدهندگان هندي ،تاجران
ارمني و خود سردمداران دولت صفوي بهترين سكهها را از كشور خارج ميكردند و يا از دور
گردش كنار مينهادند و بدترين پولها در بازار به جريان ميافتاد و بدينترتيب پول درگردش
با كاهش ارزش در داخل روبرو ميشد .حاصل امر ،يك اقتصاد كمپول بود كه تجارت را در
مجموع محدود ميكرد و قيمتها باال ميرفت .پيامد آن نيز براي تهيدستان شهري و صاحبان
درآمدهاي ثابت ناگوار بود .در جامعهاي كه كارمزدي رواج چنداني ندارد ،كال تورم بيش از
همه به كساني لطمه ميزند كه چيزي براي فروش ندارند يا درآمدشان در ارتباط با تورم افزايش
نمييابد .شهريها بشدت آسيب ميديدند ولي دهقانان چون خود توليدگر بودند و در اقتصاد
معيشتي زندگي ميكردند ،از تورم آسيب چنداني نميديدند .اينجا تابلوي موجود مينماياند
كه شهر بهمثابه يكي از سه عنصر پايهاي تمدن ،در معرض نابودي قرارميگيرد ولي روستا كه
خارج از آن و در حيطة اقتصاد كمونالي قراردارد ،محفوط ميماند .كار بهجايي رسيد كه در
اواخر صفويه مناصب دولتي فروخته ميشد و مردم با اين فشارها به خاك سياه نشانده ميشدند.
مناصب دولتي وسيلة غارت شدند نه برقراري نظم و امنيت .وخامت اقتصادي در تمامي سطوح
جامعه رخداد .درحالي كه جامعه فقيرتر شد ،ثروت در دربار تمركز شديدتر يافت و اقتصاد به
انحطاط فرورفت .انحطاط اخالقي و سياسي ،زنجيرهاي انحطاطهاي ايدئولوژيكي و نظامي را
هم بدنبال آورد .اين درحالي بود كه كشوري وابسته به هژموني جهاني و يا اروپا نبود ،بلكه خود
يكي از هژمونيها بود .ايران امروز هم وابسته نيست ولي منحط هست پس عدموابستگي معيار
سنجش وضع اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيكي عالي نيست .واداركردن زرتشتيان ُکردستان
و ايران به ترك اجباري آيين خويش ،انحطاط ايدئولوژيكي را براي صفويه رقمزد .از سال
1719م(1098ش) انقالبهايي در مناطق مختلف بويژه ُکردستان ،خوزستان ،لرستان و بلوچستان
عليه دولت مركزي شكل گرفتند .در اين هنگامه ،روحانيت تراز اول ،خود بخشي از دولت
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متمركز صفوي بودند.

سلطة افغانها ،قحطی و فالکت
در پايان غمانگيز سلطنت ديرپاي صفويه ،در طول مدت محاصرة اصفهان توسط افغانها
قريب صدهزار نفر در شهر از فرط گرسنگي مردند و مابقي مردم به خوردن گوشت حيوانات
مردار ،مردگان و حتي يكديگر دست زدند و شاه صفوي ،سلطان حسين تسليم شد .اما در اين
دورة ،وضعيت ُکردها چگونه بود؟
نابساماني سياسي ،نابساماني اقتصادي و اجتماعي عميق را به دنبال دارد .دورة حاكميت
افغانها بر ايران هم لبريز از نابساماني و هرج و مرج بود .يك دورة هشتاد ساله فترت و انحطاط
طوفاني گذشت .بخاطر جنگها و خيزشها ،قحطي ،طاعون و نابودي معيشت گريزناپذير شد.
بخش شهرنشين بعد از افغانها بر اثر نابسامانيهاي اقتصادي بنيانبرافكن آسيب بيشتر ديد.
تجارت بشدت كاهشيافت .كمبود محصوالت ،قحطي و قيمتهاي باال همة طبقات و اقشار را
تهديد كرد .اصفهان بعنوان پايتخت با وضعيت وخيم مرگومير ناشي از گرسنگي دستوپنجه
نرم ميكرد .افغانها صدها روحاني سرشناس را به نجف و كربال تبعيد و امالك موقوفه را
مصادره نمودند .آنچه اقتصاد سياسي ناميده ميشد در دوران افغانها تخريب گشت .ديگر ايران
با همسايگان و اروپاييها به لحاظ هژموني سياسي و اقتصادي همتراز نبود ،زيرا حمالت روسيه
و عثماني ،روابط تجاري با هلند و انگلستان را شديدا كاهشداد .در نتيجة تقسيم خاك مناطق
شمالي و غربي ايران ميان روسيه و عثماني ،اورميهُ ،کردستان ،گرجستان و شروان سهم عثمانيها
شد(1724م) .نفوذ عثماني در مناطق شرق ُکردستان(اورميهُ ،کردستان و كرماشان) عمدتا با هدف
متوقفكردن پيشروي روسيه در قفقاز و درياي سياه بود و همچنين در پي تخاصمات با صفويه
اينك فرصت براي اشغال مهيا بودُ .کردستان در اين دورة با بحرانهاي نابودگر اقتصادي و
اجتماعي روبروشد .عثمانيها در  1725حتي به لرستان هم پا گذاشتند .در سال  1726اشرف
افغان كه ياراي مقابله با عثماني را نداشت ،پيشنهادداد كه هر دو قدرت سني مذهب عليه صفويه
متحد شوند .با اين اقدام 20 ،هزار ُکرد سني مذهب به افغانها پيوستند كه موجب وحشت
عثماني و شكستاش شد .اشرف افغان با سلطان عثماني پيماني امضاكرد و حاكميت عثماني
بر صفحات غربي ايران يعني مناطق ُکردستان را به رسميت شناخت .در اين دورة كه وجه
اقتصاد ُکردستان ،زاگرسي و نيمهخودكفا بود ،اگرچه مقاومت نمود ولي تا حد زيادي بر اثر
كشمكشها ،تقسيمات ميان عثماني ،روسيه و افغانها و نيز غارت و زور ،آسيب جدي ديد.
چهبسا وجهتوليد روستايي كموني (به ُکردي «هرهوهرزي») در اين دوامآوري نقش بزرگ ايفا
نمود .از سوي ديگر كوهستاني و صعبالعبور بودن از آن قلعهاي طبيعي ساخت ولي اين احوال
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شامل مناطق دشتي نبود .نادر كه از قبيله افشار خراسان(به احتمال زياد ُکردهاي تبعيدي اهل
شمال ُکردستان در تركيه ـ در دورة صفوي) بود به حكمراني افغانها در  1729م پايان داد.
افشاريه؛ ارتشساالری ،زورستانی( ۱۷۲۹م)
نادرشاه در 1736م خود را شاه خواند ولي نه بر ديوانساالري بلكه بر ارتشساالري تكيه
ميكرد .به همين دليل اگرچه روسها و عثمانيها را بيرون راند ،اما با لشكركشيهاي خود تمامي
مازاد اقتصادي را خرج مصارف نظامي ميكرد و مردم ايران و ُکردستان را بيش از پيش تهيدست
ساخت .مالياتستاني بقول نماينده كمپاني هند شرقي ،روزانه و قبل از موعد مقرر بود .فشار
مالياتستاني زياد ،كمر بازرگانان خارجي و داخلي و نيز روستائيان و شبانكارگان را شكست.
در كارهاي سلطنتي اين دورة بجاي كارمزدي ،بيگاري و كار اجباري مرسوم شد .جنگ ،ماليات
زورستاني ،قحطي ،خشكسالي و طاعون ،جامعة ايران را بشدت عذاب داد .گروههاي قبيلهاي
خراسان و گروههاي قبيلهاي ناهمگون متشكل از ُکردها ،تركمانان ،افغانها ،ازبكها ،بلوچها
و بختياريها كه در سپاه نادر خدمت ميكردند ،وضع بهتري بخاطر سهم از غنايم جنگي و
مالياتستاني داشتند كه با كشتن نادر اين احوال تغيير كرد .مشاركت قبايل در حكم احياي شيوة
حيات قبيلهاي كمونال نبود ،حتي نزاع ميان آنها بر سر تقسيم قدرت و كسب تفوق ،افزايش
چشمگير يافت .نادرشاه همچنين اكثر امالك موقوفه را مصادره و به سلطنتي تغيير داد كه اين
رويه تا سدة نوزدهم ادامه يافت .نادرشاه مناطق ُکردستان را از عثماني بازپسگرفت و قوانين
خود را در آن مناطق هم پيادهنمود .جنگ با عثمانيها در بيشتر ُکردستان اتفاق افتاد و اوضاع
معيشت و اقتصاد ُکردها دچار وخامت تأسفبرانگيز شد .سرانجام به موجب پيمان ُکردان در 4
سپتامبر  1746م مرز ميان ايران و عثماني همان مرزي شناخته شد كه در پيمان زهاب (1639م)
مشخص گشته بود .روسيه شمال را به ايران بازپس داد به شرط تجارت آزادانة بازرگانان روسي
با عدم پرداخت عوارض و گمركات به دولت ايران.
از  1747كشتن نادرشاه تا  1750ميالدي يعني زمان زمامداري زنديان ،دورة جنگهاي
طايفهاي بر سر تقسيم و كنترل قدرت ايران بود .در اين دورة ،قدرتسياسي ايران مركزيت خود
را از دست داد ولي مسلما ُکردها به دليل ساخت خاني در بخش ديوانساالري و محليماندن
قدرت ،انسجام و اتحاد سراسري ُکردستان را از کف دادند و تكية معيشت بر همان اقتصاد
بخورنمير زاگرس و يكجانشين بود كه مناطق كوهستاني آن را از كشمكشهاي سراسر ايران
و مناطق دشتي ُکردستان جداساخته و مهجور نگهميداشت كه در آن انزوا و رضايت قلبي هم
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حاصل بود .خوانين محلي ُکردستان اگرچه همچو اردالنيها 1و بابانها 2در ايران و عثماني
قلمروهاي وسيع داشتند ولي هرگز قادر به گسست از زير فشار قدرتمركزي و حتي استقالل
اقتصادي برنيامدند .هميشه در مناطق ُکردها ،حالتي نيمهمستقل حكمفرما بود .دورة بعد از نادر،
ايل افشاريه در خراسان ،و ُکردها و لرها در غرب و مناطق مركزي حكومتهاي نيمهمستقل
محلي برپا كرده بودندُ .کردها و لرهاي مشتركالفرهنگ بهمثابه يك ملت در  1750متحد شده و
با اتحاد قبايل آنها يعني «بختياري ،لر و زند و بخشي قبايل ُکردها» بجاي اينكه خود قدرت
را در دست گيرند ،در اصفهان يكي از شاهزادگان خردسال صفوي به نام شاه اسماعيل سوم را
پادشاه ايران اعالم كردند .اگرچه قدرت واقعي در دست دو رئيس ايل بختياري «عليمردانخان»
و ابوالفتحخان(رقيب يكديگر) و نيز نفر سوم «كريمخان زند» بود ،كشمكش و نزاع را بجاي
اتحاد ترجيح دادند .عليمردانخان ،ابوالفتحخان را كشت و خود نيز به دست يكي از اطرافيانش
به قتل رسيد .لذا محمدحسنخان قاجار و آزادخان افغان در شمال كه متوجه فقدان اتحاد ميان
ُکردها و لرها بودند علم شورش برافراشتند .هفت سال طول كشيد تا جنگ ميان زنديه و قاجاريه
در  1758با كشتن محمدحسنخان پايان يابد و قدرت زنديه تثبيت گردد و تنها خراسان تحت
حكمراني محلي شاهرخ افشار باقي ماند.
ملوکالطوايفی زنديه
دورة حكومت كريمخان از  1765الي  1779م دورة ثبات و آرامش بود ولي ُکردها در
ُکردستان به حكمراني محلي بسنده كرده و چون حكمراني كريمخان عادالنه و از حيث
سراسري اسمي بود ،خوانين محلي ُکردستان احساس استقالل محلي كرده و براي استقالل كامل
همتي به خرج نداند .چهبسا خوانين اردالن و مناطق كلهر در كرماشان و هوراميها مدام در
نزاع ديرينه بودند و به دليل عدم اتحاد سراسري و بيكفايتي خوانين بود كه استقالل حاصل
نگشت .كريمخان خود را شاه نخواند ،دستگاه ديوانساالري را ساده ساخت و ارتش دائمي را نيز
كوچك نمود؛ همچنين حكام اياالت را يا از ميان بستگان خود و يا نخبگان محلي برميگزيد،
لذا حكومت در ايران شكل ملوكالطوايفي بهخود گرفت .عدالت تا حد مقبولي برقرار شد و
مالياتها عادالنه و بر طبق رضايت مردمي أخذ ميشد .قبايل خودسر بودند .به هنگام درگذشت
كريمخان تنها  7هزار تومان پول در خزانه باقيمانده بود و بهگفته محققين تاريخ ،اين نشان
 . 1در تاریخ از سلسله امیران محلی کردستان که حکومت اردالن در کردستان عراق امروزی و بخشی از کردستان ترکیه امروزی ،و مرکزیت منطقهای که
جزیره ابن عمر گفته میشده و دارالملک یا کرسی آن موصل بوده ،را از قرن هفتم هجری قمری به عهده داشتهاند ،با عنوان حکام اردالن یاد شدهاست.
 . 2بابان دودمانی از امیران محلی ُکرد در ناحیه شهرزور در قلمرو عثمانی بود که تقریباً دو سده بر قسمتهایی از مناطق کردنشین واقع در عراق کنونیِ
حکومتی محلی داشت مرکز زمامداری این دودمان در ابتدا قلعه چواالن و سپس ،از  ۱۱۹۸به بعد ،شهر سلیمانیه بود .بنیانگذار آنان فقیه احمد دارشمانی
(منسوب به دارشمان) است
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ميدهد كه سياست مالي كريمخان آن بوده كه پولها را به اقتصاد جامعه تزريق نمايد و آنها را به
شكل نامولد گنج ذخيره نسازد .اين درحالي بود كه نادرشاه هنگام مرگ ،به روايت تاريخ715 ،
ميليون تومان در خزانه داشت .پس از مرگ كريمخان مجددا جنگ داخلي از سرگرفته شد .او
در زمان خود تالش كردهبود بازرگاني و كشاورزي كشور را احيا نمايد و با برقراري امنيت در
جادهها ،دعوت از بازرگانان به بازگشت به ايران ،احداث بناهاي عمومي و طرحهاي زيربنايي و
ميزان معقول مالياتستاني ،اقتصاد را رشد دهد .كريمخان نسبت به تمام مردم ايران و ُکردستان
يك وظيفة عام را تصور ميكرد و همهچيز را در اختيار همگان قرارميداد .با ارمني و يهوديان
هم خوشرفتار بود .بايد توجه داشت كه در دوران او ،به ستم خوانين و سهمبري بيش از حد
آنها از مازاد محصول پايان دادهنشد و نوع مالكيت خصوصي هم بسيار افزايش يافت كه در جاي
خود مخرب است .درست است كه وضع دهقانان و ايالت و عشاير از حيث معيشت ،عادي شد،
اما تعريف چنداني هم نداشت بلكه صرفا نسبت به دوران نابساماني بهتر شده بود .مسئلة قابلتوجه
اين است كه حاميان اصلي كريمخان يعني ُکردها و لرها در ارتش دائمي به كار گمارده شده
بودند و اداره مناطق ايران دست آنها بود و لذا به استقالل رسيده و در ُکردستانات فشار حكومت
مركزي شيراز بسيار كم بود و حتي حكومت مركزي به استقاللطلبي آنها اعتنا نداشت ،ولي
استقالل جغرافيايي ،سياسي و اقتصادي از نوع كامل آن نبود .شيوة حيات اقتصادي در ُکردستان
همچنان با توسل به نظم خاني و اميري اداره ميشد.
در دورة كريمخان با ايجاد تحول در قلمرو فرهنگ سياسي ،روحانيت موقعيت سابق خويش
را بدست آوردند .آنها بازهم كنترل موقوفهها و نفوذ در بازار را برقرار ساختند .همچنين «نهضت
اصولي» كه معتقد به تقليد از مجتهد اعلم بود ،در برابر«نهضت اخباري» كه صدور حكم و فتوا
توسط مجتهد و تقليد از او را ردميكرد ،پايگاه مجتهدين در ميان مردم را بيش از سابق تقويت
نمود .زنديه ،تعزيه و ماه محرم را بهمثابه نوعي فرهنگ سياسي ـ ديني گسترش داد كه از حيث
جامعهشناختي اثرات قروني آن همچنان در سياست ادامه دارد .در واخر سدة هجدهم( 1126تا
 1179ش) مناسبات خارجي ايران بويژه از حيث اقتصادي تغيير عمده كرد .با رختبربستن كمپاني
هندشرقي از خليج فارس ،ايران تجارت خارجي خود را با روسيه ،عثماني ،هندوستان ،اعراب
و دول خليج فارس انجام داد .تجارت با اروپا هم ادامه يافت وليكمتر شده بود .تراز تجارت
خارجي با اروپا به سود ايران ،مثبت بود ،اما با هند به نفع هند .در اين زمان ،يك امپرياليسم جنيني
نظامي و سياسي در حال شكلگيري بود و در  1781م در استرآباد نيرو مستقر و عليه قاجاريه
اقدام كرد و در گرجستان هم دخالت نمود كه سهدهه جنگ و منازعه در اوايل قرن نوزدهم را
درپي آورد .كريمخان براي شكوفايي اقتصادي ،روابط حسنه با هلند ،انگلستان و فرانسه برقرار
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ساخت .كمي توليد ابريشم در ايران تجارت ايرانـ اروپا را آزار ميداد و مجبور بودند الگويي
ديگر بيابند .كريمخان بسيار موافق تجارت خارجي بود ولي جلوي خروج پول از ايران را گرفت
تا بحران اقتصادي روي ندهد كه اين ،به مذاق انگلستان خوش نيامد و با اخراج كمپاني هند
شرقي ،روابط ،تيره و داد و ستد كم شد .در اوايل سدة نوزدهم اين روند شكوفايي و دادوستد با
آمدن قاجاريه گسستگي يافت و بحراني شد.
اگر يك جمعبندي كلي بكنيم ،ميبينيم كه شاه صفوي بر هر سه شيوة توليد قبيلهاي
شبانكارگي ،روستايي زراعي و مزد صنعتي شهري حاكميت داشت و مازاد هر سه حوزه را به
خود اختصاص ميداد .در اين ميان ،پديدة دولت نقش تاريخي خود را بازي كرد و شيوههاي
كموني را برچيد و فئودالي نمود .دولت بر هر سه حوزه حاكميت داشت و خصلتش چنان است
كه هيچگاه مالكيت كموني اشتراكي را برنميتابد .سلطنتي و خصوصيكردن اقتصاد ،عادت
پلشت دولت ميباشد ،آن هم دولتي كه شيعي بوده و از ريشة صوفية ديني آب ميخورد.
بهبهانه حقوق الهي پادشاهي ،قدرت مصادره و چپاول مازاد اقتصادي را بيش از هر دولت ديگر
ايران يافته بود .از نظر قدرت بازرگاني با اروپائيان برابري ميكرد ولي به دليل سركوب ملل
ُکرد و لر و  ...ثبات سياسي پايدار نداشت .تفوق اقتصاديـ سياسي صفويه بر ُکردستان بخاطر
شايستگياش و يا داوطلبانهبودن حكومتهاي محلي ُکردستان نبود ،بلكه عامل اصلي آن،
گسستگي و عدم اتحاد سياسي و جغرافيايي ُکردها و لرها با يك فرهنگ مشترك بود و
همين امر ماية برقراري قدرت خودكامة صفوي بر آنها شد .اگرنه كشمكش داخلي ميان سران
قبايل ،حرمسرا و روحانيون و نخبگان صفوي كم نبود .حتي جنبشهاي مردمي زيادي هم نضج
گرفتند ولي فائق نيامدند .تازه ،بعد از شاهعباس تراز تجاري ايران منفي و پول از كشور خارج
شد و بحران و نابساماني دامنگير گرديد .صفويه در اوايل سدة هجدهم دچار انواع بحرانهاي
اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك شد ولي بازهم بازي باختن حكما و خوانين محلي ُکردـ لر ادامه
داشت .در سدة هجدهم كه افغانها ،نادرشاه و زنديه روي كار آمدند ،عدم اتحاد ،انسجام ملل
و نيز نابودي شيوه كموني(جماعتي) در كنار حرص و آز خوانين محلي و كشوري ،فروپاشي
اقتصادي ،جابجايي اجتماعي ،جنگهاي داخليـ خارجي و قحطي را رقمزدند .با برچيدهشدن
شيوههاي غالب كمونالي اقتصاد ،اگرچه كنترل و حاكميت خودكامة صفويه اجازة محسوسشدن
تباهي حيات را خيلي نميداد ولي با آغاز دورة انحطاط در سدة هجدهم ،عواقب ناگوار آن
كامال لمس گرديد و تحوالت اقتصادي بجز دورة كريمخان كه ثباتي نسبي يافت ،روبه زوال
نهاد .اقتصاد سياسي صفويه هيچگاه سالم نبود ،بلكه تبعيت مناطق محلي از خودكامگي ناشي از
فشار و زور سياسيـ نظامي ،آن را آنگونه جلوهگر ميساخت .اگر صفويه تداوم مييافت با اين
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توسعهطلبي (امپرياليسم) خود زودتر سرمايهداري اروپايي در آن شيرازه ميبست ولي با آغاز
دورة انحطاط در قرن هجدهم ،همان انحطاط سد راه سربرآوردن آن سرمايهداري خاص شد.
بويژه جنگ در دورة انحطاط ،اقتصاد شهري زمينهساز سرمايهداري را در ايران نابود ساخت.
در واقع ،آن تمركز شديد سياسي ،اقتصادي و نظامي دولتي در آن سده همانند دورة صفوي
برقرارنشد .با رفتن صفويه شيوههاي ابراز وجود قبيلهاي احيا شد ولي به دليل عدم اتحاد و انسجام
اجتماعي كه بازيچه دست خوانين و حكماي محلي بود ،دستاورد كمونالي اجتماعي نداشت لذا
قبايل ،جز جنگ بر سر قدرت ،راهي دربرنگرفتند .كريمخان زند كه شخصيت آن دورة خاص
بود نيز نتوانست اين شيوه را بصورت هدفمند و غالب احيانمايد .تازه جنگها و كشمكشهاي
سدة هجدهم ،زيرساختهاي زراعت و توليد را ويران كرده بود .قشون قبايل و قشون سپاه
مدعي شاهي با مالياتهاي سنگين و فرامالياتها ،تمامي مازاد اقتصادي را در تحركات جنگي
بلعيدند .در سدة هجدهم وجوه و شيوههاي توليد قبيلهايـ شبانكاره ،روستايي زراعي و توليد
شهري اگرچه ابقا بودند ولي بشدت تضعيف گشتند .اين نظم انحطاطي سياسي و اقتصادي ،در
كنار جهل ايدئولوژيك بر آيندة ايران و ُکردستان تأثيرات منفي عميق برجا نهاد .كريمخان با
دغدغههاي اعتقاديش بجاي احياي آزاديهاي ملت ُکردـ لر ،به احياي سنتهاي شيعه رسمي و
پارسي در چارچوبهاي دولت ايراني پرداخت و آخر سر هم ايرانيت از كف زنديه ربوده شد.
چهبسا روحانيت پيوند عميقي با بازار يافت و كمتر بر قدرت مالي ناشي از موقوفهها تكيه ميكرد.
اصولگرايان شيعي از آن زمان از آن مجاري بسوي آينده قدرت كه در جمهوري اسالمي سدة
بيستم اتفاق افتاد ،شتافتند.
قاجاريه و افتضاح ادارة قجری مملکت
كريمخان جانشيني براي خود تعيين نكرد و خاندانش دچار تزلزل و ازهمپاشيدگي شد.
افراد خاندان او تا فروپاشي كامل عليه هم جنگيدند ،لذا قاجاريه فرصت را مغتنم شمرده و در
شمال سربرآوردند .ايل قاجار و ايل زند مقابل هم قرارگرفتند .عليمردانخان فرمانرواي زند در
سال  1785درگذشت و برادر ناتنياش ،جعفرخان در اصفهان مدعي تاج و تخت پادشاهي شد
و عليه سيدمرادخان جنگيد ولي از آن سو قاجاريه اصفهان را تصرف نمود .با مرگ توطئهآميز
جعفرخان ،لطفعليخان در بوشهر قشون را رهبري كرد و با كشتن سيدمراد در شيراز اعالم
پادشاهي كرد .در اين اثنا ،حكمرانان ُکردستان با قاجاريه همراهي كردند .خيانت خواجه ابراهيم
كالنتر منفعتپرست در كنار اشتباه سياسي خوانين ُکردستان ،آقامحمدخان قاجاري را به قدرت
رساند .كرماشان كلهر هم در فيمابين لرستان و اردالن نقشي در پيوند سياسي ،نظامي و جغرافيايي
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بازي نكرد زيرا خود دستخوش بازي قدرتطلبي محلي و ناچيز خوانين بود.
ديالكتيك اقتصاد تاريخي در عصر قاجاريه كه  125سال حكمفرمايي كردند ،ماهيت دورة
مذكور را مينماياند .اگر به انقالب مشروطه كه در  1905تا  1911ميالدي رخداد ،نظري بيافكنيم
و سپس به برآمدن پهلوي ،بايد ابتدا به زمينههاي اقتصادي بحران در يكصد سال قبل از آن اشاره
نماييم .در دورة قاجاريه ،ايران در پي جنگهاي ويرانگر و بيثباتي ،براي نخستين بار به يكي
از كشورهاي پيرامون يا حاشيه براي هژموني مركزي اروپاي سرمايهداري مبدل ميشود و نفوذ
سرمايهداري مضاعف ميگردد .در واقع ايران قاجاري به وابسته و كمپرادور قدرتهاي روسيه
و بريتانيا درميآيد لذا با انقالبات ،نارضايتيها و جنبشهاي مردمي زيادي روبرو شد كه اوج
آن ،انقالب مشروطه بود .تحول سياسي و اقتصادي ،تحوالت اجتماعي ژرف را موجب شدند.
در همين دورة بود كه جنبشهاي استقاللخواهانه و رهاييبخش ملي نضج گرفتند و در فرايند
تحول پربار اجتماعي ،ذهنيت ايراني در راستاي تغيير بنيادين بر خويش فشار آورد.
ِ
ایران نیمهمستعمره؛ سرمایهداری جنینی
۱ـ
در عطف به زمينههاي تاريخي وقايع و تحوالت به سال  1800بازميگرديم .از آن سال،
رقابت انگلستان(كمپاني هند شرقي) ثروتمند با روسيه قدرت مؤثر نظامي در ايران ،سراسر كشور
را در محاق وابستگي امپرياليستي فروبرد .جدال اين دو هسته مركزي سرمايهداري در قالب نظام
جهاني ،ايران قاجاري را وابسته سرمايهداري ساخت و ايران حاشيه نظام جهاني گشت .بيكفايتي
و بيلياقتي قاجاريان ،جامعة ايران را در مسير وابستگي خطرناك امپرياليسم گرفتار نمود .سرآغاز
دورة قاجاريه ،انحطاط اقتصادي و عاقبت آن ،تجددخواهي شد .بايد بدانيم كه بر سر وجوه
توليد در سه حوزة «شبانگارگي قبيلهاي ،روستايي و شهري» چهآمد؟! در كل ميتوان
گفت ايران به يكي از عقبماندهترين كشورهاي جهان از حيث اقتصادي و سياسي مبدلگشت
ولي چگونه؟ نيمة دوم عصر قاجار با نيمة نخست آن متفاوت است .در نيمههاي سدة نوزدهم
واردات از صادرات ايران پيشيگرفت و كسري تراز تجاري پديد آمد و ارزش پول او سقوط
كرد .دورة قاجاري ،دورة نفوذ بيش از پيش و بيسابقة سرمايهداري غرب و وابستگي به اروپا
ميباشد .كماكان عيان است كه سرمايهداري ،اقتصاد نيست ،ضداقتصاد است و عامل بيگانه با
اقتصاد و سياست ميباشد كه از خارج و در هر دو حوزة دخالت مينمايد و به انحراف ميكشاند.
ايران هم توسعة اقتصادي و سياسي خويش را در دورة قاجار بصورت فرم وابسته در نظام جهاني
شکلداد و اقتصادي حاشيهاي داشت ،فلذا سياست هم پيراموني گشت .عاقبت ،زندگي روزمرة
مردم ايران و ُکردستان در اثر وابستگي فزاينده به غرب ،متأثر از تحوالت آن قدرت مركزي ،طي
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طريق ميكند .شايد اين وابستگي مطلق و تمامعيار نبوده ،اما بيسابقه بود.
كمپاني هند شرقي در سال  1801م به ايران بازگشت و پيمانهاي تجاري و دوستي با قاجار
امضاكرد .روسيه هم به تجاوز نظامي و اشغال بخشهايي از ايران (قفقاز) دستزد .در سال 1814
م ايران و انگلستان پيمان اتحاد دفاعي امضاكردند ،اما آن كشور در جريان جنگ ايرانـ روسيه
در  1826م كمكي در دفع تجاوزات روسيه ننمود و حتي ايران را متجاوز خواند .از آن زمان،
ايران به كشور حايل ميان انگلستان از جنوب و روسيه از شمال ،مبدل گشت و اين وضعيت تا
پايان پهلوي ادامه يافت .انگلستان تا نيمة دوم سدة نوزدهم حضور تجاري در ايران داشت اما از
آن زمان بهمثابه يك قدرت نظامي در ايران دخالت راهبردي كرد و به كنترل نظامي و تجاري
در داخل ايران تفوق يافت .لندن در پي كنترل بر بازارهاي ايران از جنوب تا شمال بود و در
ساية مبادالت و دخالتهاي اقتصادي كمپاني هند شرقي تا حد زيادي به اين آمال دست يازيد.
انگلستان در  1850م  50درصد صادرات و بيش از  50درصد واردات ايران را در چنگ گرفت
و از  1863م برخي امتيازات در خصوص بهرهبرداري يا انحصار مواد خام و پروژههاي زيربنايي
ايران را بدست آورد كه روسيه هم چنان كرد .اين توسعهطلبي امپرياليستي استعماري ،ايران را
به وضعيت عقبافتادهترين كشور حاشيه هژموني مركزي نظام جهاني درآورد .كشتيراني در
رودخانهها ،بهرهبرداري از معادن و جنگلهاي دولتي ،امورات زهگشي و آبياري در ايران به
مدت هفتاد سال به «بارون جوليوس دو رويتر» از اتباع انگلستان واگذارگرديد .حتي در
امتيازنامه مقرر گرديده بود كه رويتر در آينده براي گرفتن امتياز بانك ،احداث جادهها و خيابان
و ايجاد كارخانهها نيز حق تقدم خواهدداشت .اين همان ظهور نحس امپرياليسم جهاني بود.
تمامي منابع صنعتي كشور به بيگانگان واگذار شد .وابستگي تا اندازهاي شرمآور بود كه دولت
قاجار به سبب مخالفتهاي راديكال جامعة مدني و افكار عمومي ،ناچار به لغو آن امتيازات شد.
در عوض لغو امتياز ،رويتر در ازاي غرامت ،حق امتياز تأسيس بانك در ايران را گرفت و بانك
شاهنشاهي به تملك انگلستان درآمد .همچنين يك شركت معدني احداث نمود .اين بانك حق
چاپ اسكناس را گرفت و امتياز بازار قرضه داخلي ايران را هم كنترل نمود .فراتر از آن ،با
پرداخت وام ،دولت ايران را بشدت مقروض و وابستهتر به خود ساخت .در  1890هم دو امتياز
مشهور «تنباكو و نفت» نيز عايد انگلستان گرديد كه در ساية نضج نهضت اجتماعي تودهاي ،لغو
گرديد .امتياز كشف ،استخراج و فروش نفت هم در سال  1901به انگليس رسيد و حق داشت
به مدت شصت سال در سراسر ايران به عمليات بهرهبرداري دست زند كه سهام شركت نفت از
آن انگليس بود و ساالنه تنها درصد ناچيزي به ايران ميرسيد مابقي عايدات چندبرابر سهم ايران
از آن انگلستان بود.
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روسيه هم از  1801تا  1828م بخشهاي بزرگي از خاك ايران با جدا نمود .با پيروزي در
جنگها صادرات روسيه به ايران دهبرابر افزايش يافت و حق گمرگي  5درصدي را به سود خود
تعيين كرد .روسيه از  1850صنعتي شد و نفوذ بيشتري در بازار ايران يافت .لذا روسيه امپرياليسم
نظامي را ترك و با اين نفوذها بر دامنة امپرياليسم پول در داخل ايران افزود .روسها هم امتيازات
شيالت درياي خزر ،جادهسازي ،احداث خطوط تلگراف ،راهآهن و ايجاد بانك را اخذ كردند.
بانك استقراضي روسيه يكي از بزرگترين عامالن نفوذ آن کشور در نهادهاي دولت ايران بود.
او هم معامالت زيادي را در كنترل گرفت و با وامدهي ،دولت قاجار بيكفايت را مقروض خود
ساخت .روسيه در  1914باالخره از انگلستان پيشيگرفت و  56درصد واردات و  72درصد
صادرات ايران را در اختيار داشت .تراز بازرگاني با ايران به نفع روسيه شد.
۲ـ پارادایم توسعه وابسته
ايالت ،قبايل شبانكاره و دهقانان بهدليل خودكفايي نسبي اقتصاديـ معيشتي از درجه وابستگي
كمتري به تأثير از سياستهاي نفوذي انگلستان و روسيه برخوردار بودند .شهرها ،حوزة صنايع
و بازرگاني و تجار بيشتر در معرض تهديدات و فشارهاي ناشي از استثمار و استعمار قرار داشتند
و براي اين امر ،كافي بود در نهادهاي دولتي نفوذ سياسي برقرار سازند .نفوذ سياسي ،گذشته از
سلطة اقتصادي ،ارتش را نيز ضعيف و مطيع ميساخت .فوج قزاق ،عامل روسيه بود.
بههر تقدير ،ايران اواخر قاجاريه ديگر كشوري است كه اجناس نامرغوب توليد ميكند
و مزد پرداختشده به كارگر هم كم است .در اين دوره ،ايران هنوز فرآوردههاي سنتي براي
صادرات دارد ولي اروپائيان فرآوردههاي صنعتي را با انبوه توليد دارا هستند و به بازار ايران
سرازير ميكنند .اروپائيان ديگر صنعتي شده و داراي ناوگان حمل و نقل پيشرفته هستند لذا
در تجارت ،تعيين تعرفه و اكثر حوزههاي توليدي و تجاري همه شاخصههاي قدرتمندي را
دارند .مسلم است كه ايران با رواج توليد كارگاهي سنتي شهري آن هم انحصاري و تباهساختن
سيستم كموني ،قادر به ايجاد توسعة خودكفا و برقراري كنترل بينالمللي نيست .وابستگي ايران
به روسيه در حالي بود كه آن كشور خود جزو هژموني مركزي جهاني محسوب نميشد .ايران
به يك مستعمره كامل همانند كشورهاي آسيايي و آفريقايي مبدل نشد اما چنان امتيازاتي به
انگليس و روسيه اعطاكرد كه مسئله را به سود استعمارگران تغيير داد .نه از نظام اجتماعي مدرن
برخوردار شد و نه نهادمندي دولتي و مديريتي ،به همين دليل انقالب مشروطه برآمد .وابستگي
و عقبماندگي چنان كرد كه تمام قراردادهاي تجاري فيمابين با روسيه و انگلستان با فشار و
زور مستقيم نظامي و سياسي آنها منعقد گردند .بنابراين اقتصاد معيشتي(بخور و نمير) ايالت و
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روستائيان و صنايع دستي بحرانزده و بيرونق شهري ايران از برابري رشد براي رقابت با صنايع
پيشرفته و نظام توليد و تجارت اروپائيان محروم ماند .شايد در تمامي ادوار ايران به مستعمره
كامل مبدل نشد و استقالل سياسي خود را رسما حفظ نمود ،ولي آثار عقبماندگي و وابستگي
بطور محسوس در درون جامعه و رشد آن ،عيان بود .پروسة توسعة جامعة ايران بدست قاجار به
يك توسعة وابسته مبدل گردانده شد.
بخش اكثريت جمعيت ايران در اين عصر را ايالت و روستائيان تشكيل ميدادند .ولي از
جمعيت ايلي به نسبت ادوار پيشين بشدت كاسته شد و شهريشدن رواج بيشتر يافت .اين جمعيت
با چهار قحطي ادواري روبرو شد كه مرگ نيم تا يكونيم ميليون از جمعيت دهميليوني را از
سال  1860الي  1900م به دنبال داشت .جمعيت ايلي و روستايي با رشد توليدات و تجاريكردن
توليدات كشاورزي ،صادرات گندم را به  8برابر در عين خودكفايي رساندند ،ولي ناگفته
نماند كه قيمت گندم  7برابر در سال  1894م كاهش يافت كه نازلشدن قيمت ،كفة ترازوي
خودكفايي را بهسود وابستگي به واردات آرد پيشيگرفته بر صادرات گندم ،سنگين نمود .چرخة
رونق و ركود بنا به اين داليل مرتبا تكرار ميگشت.
۳ـ محصول پولی و تجاری
در سال  1864صادرات ابريشم  38درصد كل صادرات ايران يعني عمدهترين را تشكيلداد
اما با سرايت بيماري كرمابريشمي از اروپا به ايران ،اين محصول از بين رفت و صادرات ترياك
جاي آن را اشغال كرد و نخستين محصول صادراتي ايران شد ،يعني  25درصد صادرات كشور.
اقتصاد ايران از رهگذر كشت ترياك و تجاريشدن ترياك و اقالم ديگر محصوالت بيشتر
در چرخة اقتصاد پولي گرفتار گردانده ميشد ،زيرا سود كالن عايد روستائيان زارع نه بلكه
نزولخواران ،دالالن بازار و تجار ،زمينداران و دولت مالياتستان ميگرديد .اعتياد فراگير
مردمان روستاها و شهرها را تهديدمينمود .حتي بازرگانان و دالالن روسي و انگليسي بيش از
دهقانان ايراني سود سرشار به جيب ميزدند .كشت ترياك ،گذشته از اعتياد ،از ميزان عرضة
کافی محصوالت غذايي در بازارهاي محلي به دليل كشت قليل ،كاست .هر چند زراعت معيشتي
جاي خود را به زراعت تجاري داده بود ،اما توسعة كلي ايران در همه بخش عقبماندهتر از
اروپائيان ،روسها و برخي همسايگان بود لذا ،زراعت پولي(قابل فروش تجاريـ صادراتي) همانند
آن كشورها اعتبار و اشاعه نداشت .الاقل در اقتصاد معيشتي ،نیاز داخلي تأمين ميشد ،اما ترياك
و توتون ،جزو خودكفايي معيشتي حقيقي محسوب نميگردند .آن سطح نازل از صادرات هم
سودش عايد دالالن و تجار دول روس و بيگانه ميشد .معضل بزرگ اين بود كه با پوليشدن
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محصوالت ،كمبود داخلي به ميان آمد در نتيجه نياز به واردات مثال گندم و آرد بيشتر شد درحالي
كه افت توليد داخلي هم در حين پوليشدن روي داده بود .دولت قاجار بودجهاي آنچنانی براي
رشد زيربناي كشاورزي تخيص نميداد ،لذا ميزان رشد بهرهوري سقوط و وجه اقتصاد معيشتي
افت ميكرد .مازاد بسيار كم كشوري در حوزة زراعت و نيز پيامدهاي خشكسالي ،مشكالت
عديدهای را پديد آورد .كل اقتصاد دچار «عدم تعادل ثابت» شده بود و در توليد «محصوالت
پولي» و «محصوالت معيشتي» تعادل دورةاي منطبق با نيازهاي داخلي و صادرات برقرار
نميشد .همه اينها نتيجة پيوستن اشتباه اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني بود كه نميتوانست به سطح
سرمايهداري مداخلهگر در بازار جهاني برسد و با آن رقابت نمايد .چهبسا سياستگذاري صحيح
وجود نداشت تا توسعه پابهپاي عرصة جهاني رخ دهد .توسعه ،توسعة وابسته بود.
۴ـ نظام مالکیت طبقاتی
نظام اقتصادي و مالكيتي در تمامي بحرانها نقش اصلي را داشت .مالكيت زمين از انواع
مختلف «دولتي ،خصوصي ،تيولداري ،وقفي و دهقاني خردهپا» بود .قاجاريه از يك
سو بودجهاي براي كمك به مردم تخصيص نميداد و از ديگر سو ،زمينهاي تحت تملك
خود را به عوامل وابسته به خود در درون نظام ديوانساالري و ارتشي واگذارمينمود نه مردم
نيازمند .بجز افزايش «مالكيت خصوصي بر زمين» همة انواع مالكيتها به قوت خود باقي ماندند،
آن هم چنان بود كه بهقول مينورسكي«:تيول غالبا به ملك خصوصي تيولدار تبديل ميشد».
اين يعني اينكه خصوصيشدن به نفع مردمان عادي صورت نميگرفت .از  1850تا  1880م
مالكيت امالك سلطنتي و موقوفه با آهنگي فزاينده به بازرگانان ،روحانيان و مقامات دولتي،
همانا خاصگان منتقل ميگرديد .قشري از زمينداران بزرگ شكل گرفتند كه به طبقة ثروتمند
تعلق داشتند .آنها كساني نبودند جز مقامات دولتي ،روحانيون سرشناس ،رؤساي ايالت و واليان
و حكام محلي.
بازرگانان شهري هم بخاطر گسترش صادرات محصوالت زراعي پولي ،به خريد امالك
بزرگ زراعي روكردند .آنها از طريق وامدهي به دولت و افراد نيازمند ،زمينهاي زيادي را
با خريد مستقيم و رهن ،تحت تملك خود درآوردند و گاه چند روستا تحت تملكشان بود.
آنها براي ادارة امالك روستاها ،مباشراني(در ُکردي زاوت) همراه با چند تفنگچي تعين
مينمودند .ستم و فساد آنها عليه مردمان بيحمايت روستاها بيداد ميكرد .اين درحالي بود
كه در دوران قاجاريه ،سرمايهداري جهاني رشد چشمگيري كرده و بر بنيان صنعت و كارگاه
توليدي انبوه استوار بود نه زمينداري صرف ،ولي نظام اقتصاد غيرصنعتي دوران قاجار هنوز بر
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پاشنه زمينداري و زراعت ميچرخيد .طبقات باال و ثروتمندان بزرگ هم براي توليد محصوالت
پولي صادراتي و كسب سود كالن به زمينداري و لذا ستم به مردم رو كرده بودند .رؤساي
ايالت ،روحانيون سرشناس و ديوانيهاي دولتي صاحب قدرت سياسي بسيار و عنصر سرآمد
بودند .معموال مالك يكسوم و اكثرا نيمي از محصول را بعنوان بهره مالكانه ميبرد و سهم
ناچيزي عايد دهقان ميگشت .اگر وسايل توليد از جانب مالك در اختيار رعيت گذاشته ميشد،
سهم او تا  85درصد ميرسيد .ديگر از آن وجه مالكيت و توليد كموني در ايران خبري نبود،
حتي قبايل و ايالت هم گرفتار آن نظم نابرابر تملك و سهم بودند .سهمبري در اواخر دورة
قاجار ،نقدي شد .ترفند مالكان هم اين بود كه سهم دهقان را بصورت مقطوع پرداخت كرده و
خود ،كل محصول توليدي را بهمثابه محصول پولي صادر نموده و سود سرشار به جيب ميزدند.
اين نظام اقتصادي و نوع مالكيت خصوصي ،بر ميزان نيازمندي دهقانان تهيدستشده ميافزود
لذا نزولخواري مالك افزايش گسترده يافت .تازه ،هنوز مناسبات توليد سرمايهداري در ايران
شكلنگرفته بود و فقط به محصوالت پولي در بازارهاي جهاني توجه ميشد .مالكان زميندار
گذشته از برتري به لحاظ حق تملك و سهمبري بيشتر ،صاحب قدرت و نفوذ سياسي به زيان
روستائيان هم بودند .چند نوع دهقان را ميتوان برشمرد :دهقانان مرفه ،زميني بيش از نياز معيشتي
در تصرف داشتهاند؛ دهقانان سهمبر كه درآمدشان درحد معيشت و يا پائينتر از آن بوده؛
خوشنشينهاي بيزمين كه مزدبگير دائمي و فصلي بودهاند و دهقانان داراي حق بُنه كه مالك
زميني به اندازه تأمين معيشت بودند.
وضعيت زنان هم چنان بود كه در زمينهی تملك مطابق قوانين شريعت عمل ميشد .زنان
روستا و ايالت هم از آزاديها و مشاركت بيشتر در امورات حيات روزانه و معيشتي نسبت به
زنان شهري محجبه برخوردار بودند .فعاليت اجتماعي زنان روستايي و ايلي به مراتب بيشتر بود.
آنها چه در صنايع خانگي و چه زراعي دوشادوش مردان رنج ميكشيدند .زنان هم چرخ صنايع
خانگي دستي از قبيل كفش و فرش و هم زراعت را براحتي به چرخش درميآوردند ولي
ارثبري زنان در مذاهب سني و شيعه متفاوت بود.
در كل ،وضع زندگي روستائيان در دورة قاجار وخيمتر شدهبود ،آنها حتي اگر در تأمين
معيشت مشكل بزرگ نميداشتند باز با ددمنشي و ستم مالكان و حاكمان روبرو بودند .دو عامل
اساسي در بدترشدن وضعيت زندگي جامعة ايراني در سدة نوزدهم ،دخيل است :نخست ،ساختار
مالكيت و اقتصاد ايران است كه در آن ،مالكيت كموني فروپاشيده ،و نابرابري موجب ثروتمند و
قدرتمندشدن مالكان و دولتيها و برعكس ،تهيدستترشدن مردم عادي گشته .دوم ،فشار بازار
جهاني سرمايهداري ،به دليل اينكه صنعتيشدن روي نداده بود ،حوزة كشاورزي را تجاري و پولي
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ساخت لذا اين حوزه بجاي توجه به توليد بر مبناي نيازهاي اساسي داخلي ،به توليد براي صادرات
التفات داشت .از جمله آن فجايع ،كشت ترياك و توتون بود .اين نظام وزن واردات را چند
برابر صادرات رشديافته ،سنگينتر ساخت .قدرمسلم ،ترياك صادراتي نميتوانست با پارچههاي
صنعتي انگليسي واردشده به ايران برحسب نيازها رقابت نمايد و تراز بازرگاني را مثبت سازد.
حتي توليد فرش دستباف ايران نميتوانست خصلت كارگاهي سرمايهدارانه در ايران بيابد و
توليد انبوه داشتهباشد .در نتيجه بازدهي صادراتي به اندازه رنج روستايي نبود .در دورة قاجاريه،
فرهنگ داللي در اقتصاد قدرتمندترين طبقه شهري يعني بازرگانان را ظهور داد .آنها محصوالت
حاصل دسترنج پيشهوران و كارگران شهري ،روستائيان زارع و مردمان سختكوش ايالت را با
واسطهگري رشديافته در داخل و خارج به فروش ميرساندند و سود سرشار كسب ميكردند.
فعاليت آنها بسيار متنوع بود كه هم از ناحيه صادرات و هم واردات اجناس داخلي و خارجي پول
كالن پارو ميكردند .آنها اولين كساني بودند كه از  1880به بعد شركتهاي بانكداري و تجاري
بزرگ را بنانهادند .تاجران متوسط ،خردهپا ،نزولخواران ،طوافان ،دورةگردها و دستفروشها
هم از ديگر اقشار شهري بودند و بازار را به حركت درميآوردند.
شركتهاي خارجي نظام سرمايهداري شهريها حتي بازرگانان را تحت فشار قرار داده و به
واسطه و حقوقبگير خود مبدلميكردند .گاهي از برخي از آنان به پادوي خارجيها نام برده
شده است .شركتهاي خارجي در اوايل قرن بيستم تمامي بخشهاي کلیدی صادراتي بجز
ترياك ،خشكبار و گردو را در كنترل داشتند .كاالهاي انبوه خارجي به بازارهاي ايران سرازير
ميشد ولي خود ايرانيها در ايجاد كارخانههاي پيشرفته جديد ناكام ميماندند ،به همين دليل
بازاريان شهرها آسيب جدي ميديدند .صنعتگران و پيشهوران شهري جزو طبقه اصيل قديمي
بودند كه همچنان فعاليت داشتند .آنها نيازهاي جامعه را برآورده ميكردند و اگرچه مالكيت
آنها از نوع خصوصي بود ولي به جامعه زيان نميرساندند زيرا قادر نبودند سود كالن به جيب
بزنند ،در صورت سرمايهداري و صنعتيشدن توأمان و به شرط توليد انبوه و زائد مضاف بر نياز
جامعه ،اين سود حاصل ميگردد .اين طبقه بخاطر ورود كاالهاي عامالن نظام سرمايهداري
اروپا در مغاك انحطاط اقتصادي فرورفتند .صنايع كارگاهي و دستي كالسيك شهري در ايران
به خاك سياه نشانده شدند .پيشهوري و بافندگي دستي روبه زوال رفتند .تمامي كارگاههاي
شهرهاي ايران تسليم مصنوعات انبوه انگليسي شده و زوال يافتند .هزاران واحد كارگاهي نابود
شدند و در عرصة بافندگي ،اصناف رنگرزان ،حالجان و كارگران ،مشاغلشان از ميان رفت.
همة اينها به كارگر كارخانههاي خارجي و دولتي مبدلشده و طبقة كارگران ايران در ساية اين
نفوذ و هجوم وحشتناك سرمايهداري شكلگرفت .بجاي پيشهوري ،كارگاههاي كارخانهگونه
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غيرماشيني ايجاد شدند كه از هنر و توانمندی پيشهوران و صنعتگران در مقام كارگر مزدبگير
استفاده كردند .بعد از  1900اين كارگاهها رواج يافتند .عرصة توليدات انواع محصوالت و
كاالهاي دستباف از آن زمان با نفوذ آمريكا و انگليس در بازار از خانههاي مردمان ايالت،
روستاها و شهرهاي ايران به عرصة كارگاههاي كارخانهگونه كشانده شدند و شيوة ارتزاق و
معيشت ناگهان به زيان آنها رقمخورد.
تبريز يك كارگاه با  1500كارگر داشت .فرش و محصوالت بافندگي محصوالت عمدة
صادراتي ايران شدند ولي بعدها نفت جاي هر دو را اشغال كرد .در اين نظم جديد ،شرايط كار بد،
ساعات كار زياد ،مزد اندك و محيط كار ناسالم بود .احداث كارخانة صنعتي و ماشيني دورةاي
جديد را در اقتصاد ايران و توسعه آغاز نمود .كارخانههاي بافندگي ،كاغذ ،شيشه ،صابون ،آجر،
فشنگ ،نوشابه ،و غيره با استخدام كارگر سربرآوردند .كارخانههاي توليد برق هم مضاف شدند.
تضاد اصلي اين بود كه همة اينها بخاطر سرازيرشدن كاالهاي ارزان خارجي ،ورشكستشدند.
هم دانش و مهارت كم بود هم ناوگان حملونقل كشوري و منابع تأمين سوخت كافي وجود
نداشت .دولت هم دانش و خواست حمايت را نداشت .بنابراين صنعت بازهم به اندازه تجارت
و امور مالي رشد نكرد .صرفا كارخانههاي سرمايهداران خارجي رونق داشته و پابرجا ميماندند.
شركت نفت انگليسـ ايران با تقريبا  7هزار كارگر و شيالت درياي خزر با قريب  5هزار كارگر
پايدار ماندند .خارجيان  41كارخانه جديد احداث كردند كه  1132كارگر در آنها مشغول كار
بودند .از صنعت نفت گرفته تا صنايع جنگلي و راهسازي به خارجيان محول ميشد .شكستها
بازهم گرايش اقشار به توليدات سنتي دستي را غالب ميساخت .در دوران انقالب مشروطيت
و بعد از آن ،اتحاديههاي كارگري سركوب ميشدند و يا اجازة شكلگيري نداشتند .ساعات
كار هم  12الي  16ساعت در روز بود با مزد قليل .كنترل خارجيان بر بخش اعظم صنايع ايران،
وضعيت كارگران را اسفبار ساخته بود .طبقة كارگر زودتر از طبقة سرمايهدار ايراني شكلگرفت
و از نظر خاستگاهي هم به نسبت نظم موجود پيشرفتهتر بود .در نتيجه در شهرهاي ايران خاصه
بزرگ ،پديدههاي بيكاري و تهيدستي سيستماتيك به وجود آمد.
روحانيون و روشنفكران در شهر وضعيت متفاوتي داشتند .مجتهدان ديني ،شاه قاجار را
«سايه خدا بر روي زمين» جهت حفظ نظم و عدل تلقي ميكردند و شاهان نيز علما را «نايبان
امام زمان» و جهت حفظ دين حياتي ميدانستند .روحانيون از منبع امالك موقوفه و برخي هم
زمينداري ،مقرري دولتي و مابقي به سنت قديم از طريق وجوه شرعي ارتزاق ميكردند .اين
طبقه هم از ناحيه ستمها و نابسامانيهاي قاجاريه آسيب جديد ديدند .با آغاز نهضت مشروطيت،
روحانيون و روشنفكران با برآوردن ايدئولوژيهاي متفاوت ،اهميت بسزايي يافتند .روشنفكران،
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انگشتشمار بودند و از ميان آنها تحصيلكردگان غرب نقش بيشتري برعهده گرفتند.
زنان نيز به دليل قوانين تبعيضآميز مردساالري حتي عليرغم رعايت دين و شرع بازهم از
هر لحاظ شهروندان درجه دوم محسوب ميشدند .در مسايلي از قبيل ارثبري ،طالق و ازدواج
اختيار آزادانه نداشتند.
۵ـ احوال ایالت و ملل
اوضاع ايالت و عشاير در دورة قاجار حائز اهميت جامعهشناختي است .كاهش جمعيت
ايالت و عشاير در اين عصر ،نشانگر وجود بحرانهاي اقتصادي و قحطيها است .قحطي بزرگ
دهه هشتاد اين كاهش را موجب شد .در دورة مشروطيت  25درصد جمعيت ايران را ايالت
تشكيل ميدادند .رشد شهرنشيني در كنار تغيير در الگوي توليد ،ميزان ايلنشيني را نزول
داد .كشاورزي و شبانكارگي از ديرباز شيوههاي عمومي زندگي جوامع بودهاند ولي با نفوذ
سرمايهداري ،نخست از طريق تجارت و كنترل بازار و سپس احداث كارخانجات ،شهرنشيني
غالب گشت و بخش قابلتوجهي از ايالت به دنبال وقوع بحرانهاي پيدرپي به يكباره به شهر
گرويدند .مناسبات پولي بهيكباره جاي اقتصاد معيشتي نيازمحور را گرفت .عمدة منبع تأمين
معيشت در شبانكارگي ،دامپروري بود كه قحطي بزرگ آن را نيست كرد؛ وگرنه ايالت اقالمي
خاص خود را از فرآوردههاي توليدي دارابودند :گوشت ،شير ،روغن ،پشم گوسفند ،كرك
شتر ،پوست و چرم ،فرش و دام زنده .البته رئيس ايل و بازرگانان هميشه سود بيشتري از ناحيه
تجارت آن اقالم به چنگ ميآوردند .مالياتستاني و سربازگيري هم مزيد بر ديگر مشكالت و
نزول سطحي زندگي ايلنشيني شد ،اقتصاد پولي مناسبات و مراودات ايالت شبانكاره را برهم
زد .ستم دولت و رؤسا هم بر مبناي همان اقتصاد تحول يافت .تأمين نيروي ارتش هم كار عمدة
ايالت بويژه ايالت شاهسونها 1و ُکردها در دورة قاجار بود كه با ركود حرفة نظاميگري
در ارتش نابسامان قاجار ،ايالت هم چندان دل خوشي نسبت به دولت نداشتند .در كل ،ايالت
ديگر با اقتصاد بازار دولتي تماس پيداكرده و بويژه خريد سالح ،اين پيوند را شكل داده بود.
آنها به احراز نوعي خودمختاري محلي در دورة قاجار بهجاي كنترل دولت مركزي از طريق
ارتش ،بسنده نمودند .قاجاريه هم با دور شدن قبايل سعي كرد ميان آنها در جهت جلوگيري
از اتحادهاي گسترده ،تفرقه ايجاد كند و اين عمل شنيع را با بكارگيري رؤساي وابستة عشاير
انجام ميداد و آنها هم براي مبدلشدن به يك زميندار و بازرگان بزرگ تمايل نشان ميدادند.
انحطاط دروني ايالت به آن شيوه آغاز شد و ديگر ،ايلخان از سوي دولت مركزي تعيين ميشد
نه در درون ايل .ايالت لر از اين منظر تحت كنترل دولت مركزي درميآمدند .حسينقليخان
 . 1ایالت آذریزبان
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ايلخاني ،نخستين ايلخان بختياري بود كه با داشتن مناصب دولتي ،به دولت مقيد بود نه ايل
خويش .اين وضع سياسي ايالت لر هنوز هم در دورة جمهوري اسالمي ادامه دارد و از تبعات
دورة قاجاريه است .درحالي كه ايالت ُکردها ،اعراب و تركمن رويخوش به دولت نشان
نميدادند و اگرچه ُکردها بخشي از نيروي قزلباش 1را تأمين ميكردند ،اما با افت سطح معيشت
و تضعيف ارتش در برابر روس و انگليس ،بيشتر بر خودمختاري محلي تمركز نمودند .اوضاع
چنان شد كه ديگر روسيه ،بريتانيا و آلمان مستقيما با رؤساي ايالت تماس برقرار ميكردند ،حتي
به آنها سالح ميدادند و بكارميگرفتند.
با توجه به ساختار اغلب غيرزراعي و تمركز بر فرآوردههاي دامي ،زنان ايالت بيشترين نقش
توليدي را نسبت به مردان داشتند .با وجود حكمهاي شرعي ،اما زنان خيلي به آن احكام مقيد
نبودند(مثال حجاب) و از حيث فعاليت اقتصادي و منزلت اجتماعي با مردان برابري ميكردند .اين
آزادي البته به دليل مردساالري فراگير ،نسبي بود ولي بازهم بودند زناني كه رياست ايلي را
احراز مينمودند .قدمخير در لرستان شخصيت بارز آنهاست.
ايالتيهاي ُکردستان به قول لمبتون «از دور باطل فقر ،بينظمي ،شورشهاي ادواري و
ناامني در دورة قاجاريه رنج ميبردهاند .البته ايالت ايران و ُکردستان در كل به دليل تماس
كمتر با دولت و اقتصاد بينالمللي ،بيشتر از شهريها در مقابل ركودها دوام ميآوردند و كمتر
دستخوش فرسايش ميشدند .البته فرد در قبيله ميبايست عليه رؤساي ظالم ،دولت ستمگر مركزي
و تفرقههاي داخلي مبارزه ميكرد ولي اين آگاهي طبقاتي به موجب آشوبهاي سراسري در
ايران و فقدان اتحاد منسجم ،بسيار نازل بود .همة اينها متأثر از تغييرات در صورتبندي اجتماعي
از سال  1914ميالدي بود .چهبسا شيوههاي توليدي شبانكارگی ،دهقاني و خردهكااليي شهري
تا آن دهه غالبيت داشت ،ولي از همان سال شيوة توليد سرمايهداري بصورت نامنظم و بدون
زيرساخت عمدة فكري و مادي ،از حد صفر به  3الي  4درصد به نسبت جمعيت رسيد كه يك
تحول كمي و كيفي ميباشد .شيو ه دهقاني همچنان در اكثريت است اما در عين حال شيوة
خردهكااليي شهري و توليد سرمايهداري دو برابرگشته .طبقة كارگر بومي عصر سرمايهداري
شكلگرفته ولي طبقة سرمايهدار همچنان محدود و كوچك است .گذشته از افزايش حضور
سرمايهداران خارجي ،خصوصيسازي در زمينداري هم اوج ميگيرد .سرمايهداري پديدآمده
دولتي بود و در مقياس كوچك جاي كارگاههاي سنتي سلطنتي شهري را گرفت .مهمترين قضيه
اين است كه طبقة كوچك روشنفكران همتراز با روحانيت پرنفوذ بازار در چارچوب وجهتوليد
سرمايهداري پا به عرصه نهاد.
 . 1کالهسرخ .بهطورکلی به ارتش ایران در زمان صفویان« ،قزلباش» میگفتند.
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۶ـ صورتبندی اجتماعی و آسیبها
صورتبندي اجتماعي پس از انقالب مشروطيت( )1914بر حسب وجوه توليد متفاوت است.
وجهتوليد شبانكارگي  25درصد؛ وجهتوليد روستايي بيش از  50درصد؛ وجهتوليد خردهكااليي
شهري قريب  22درصد و وجهتوليد سرمايهداري  25درصد بوده .طبقات حاكم و مرفه:
رؤساي قبايل ،شاه ،زمينداران خصوصي ،تيولداران ،متوليان موقوفهها ،روحانيت رسمي،
بازرگانان ،سرمايهداران خارجي و سرمايهداران ايراني .طبقات متوسط :نظاميان ،روستائيان
كمزمين ،مغازهداران ،نزولخواران ،كارگاههاي سلطنتي سنتي ،روحانيت بازار ،پيشهوران صنفي
و روشنفكران .طبقات پائين :شبانكارگي ،ايالت بدون حشم ،روستائيان اجارهدار ،پيشهوران
روستايي ،خوشنشينها ،كارگران روزمزد و طبقات حاشيه شهري.
ساختار طبقاتي ايران دگرگون و از ناحيه نفوذ سرمايهداري اروپا آسيب ديد و جامعه را
وابستة غرب ساخت .بجز دستهاي از بازرگانان ،مابقي آسيب ديدند و قاجاريه در كل ،در كاربرد
ساختار سرمايهداري بسيار ضعيف عمل كرد و با بيكفايتي تام ،پايههاي وابستگي اقتصادي و
سياسي ايران به غرب را بنا نهاد .شاه قاجار در مقابل اروپائيان و روسيه از موضع شديدا ضعيف
برخوردار بود ولي در برابر جامعة تحتسلطة خود همچنان عنانگسيخته ،تيول را واگذار ميكرد،
ماليات را تعيين و وصول مينمود و ميتوانست نسبت به مال و منال هر يك از شهروندان كشور
ادعا داشتهباشد .مطيعان او هم در مقام حاكمان واليات كه اكثر در نيمة دوم قرن نوزدهم با پول
در مزايده برنده ميشدند رسم تيولداري و حاكميت را بر ريل مالياتها و نسخ زورستاني
كمرشكن بنا نهادند .پائينترين رده اجتماعي يعني دهقانان و حاشيهنشينان شهري مجبور به تأمين
خزانه دولتي و حكماي محلي ميشدند .در كل ارتش به نزديك صفر رسيده بود و جامعه تجزيه
گشته بود ،لذا قدرت مركزي ضعيف با توسل به سياست «تفرقهبيانداز وحكومت كن» آن
سنت هزاران سالة دولتمداري ايراني ،حكم ميراند .تمام دورة قاجاريه با بحران مالي روبرو
شد .پول آن بيارزش گشت و بر اثر آن ،ناتوان و ناكارآمد شد .رکود اقتصادي و توسعه بسيار
كند آن هم وابسته به غرب ماهيت ساختار اقتصادي عصر قجر و تحول اجتماعي آن بود .شيوة
توليد سرمايهداري جديد بنا نهاده شد كه در آن نيز سرماية خارجي سيطره داشت .قاجار تحت
تسلط استعمار درآمد .اما در برابر اين همه ضعف و بحرانُ ،کردها و لرها در كنار ملل ديگر ايران
نتوانستند به استقالل و آزادي دست يابند .لرها از اين فرصت استفاده نكردند .اگرچه در 1300
ش نخستين حزب چپگراي ايران در لرستان زادنگرفت ولي همچنان سودمند نگشت(حزب
ستاره سرخ).
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ِ
ایران جهانسومی
۷ـ مشروطیت؛
از زمان مشروطيت ،ايران تحت تأثيرات مخرب نظامجهاني قرارگرفته و توسعة اجتماعي آن
به نسبت فشارهاي آن الگوي هژمونيك ،ضايع گشته .مخروطهاي چركين اين ساختار در قالب
قشريتهاي ضعيف و قوي بازار و سياست هژمونيك ابراز وجود ميكنند .اقشاري كه از جامعه
گسسته و با كموناليت بيگانه گردانده شدهاند .تلفيق قشريتها در ايران از آن زمان در فرمهاي
ملتهب بورژواـ ليبرال توأم با عصبيت قومي انجام گرفته است .خاصه ،از زمان مشروطيت ،اقتصاد
جهاني همراه با استبداد داخلي ،جوال جامعه اقتصادي ايران را ميجوند و خورجين كمونالي آن
را كه از پشتوانة فرهنگي هزاران ساله برخوردار است ،خالي نمودهاند .هر دو كانون فشار ،از ايران
يك جامعه جهانسومي ساختهاند .وقتي سائقههاي انگليسي و آمريكايي با سائقههاي كوبنده
قاجاري ،پهلوي و واليي ميآميزند ،مسلم است كه ساختار جامعه ايران ،سرطاني ميگردد.
خاصساالري قشري و طبقاتي در دورة قاجاريه و پهلوي ،استبدادي و در دورة جمهوري
اسالمي ،تئوكراتيك است .هر سه نيز بر ضد جامعه شوريده و سلطة اقتصادي را براي آمال
سياسي ،مغرضانه برقرار ساختهاند .دولت يك كالنساختار است كه تمامي نهادهاي اداري،
سياسي و نظامي را سازمان ميدهد و فرايندهاي اقتصادي را در خدمت آن قرارميدهد؛ پس سر
جامعه اين وسط بيكاله ميماند.
اولين جنبش عمدة عصر قاجاريه ،جنبش اجتماعي در چارچوب اقتصاد است :جنبش تنباكو
در سالهاي  1890الي  1892م .با صدور فرمان مشروطيت ،مجلس شوراي ملي تشكيل شد كه
باالخره با اشغال خاك ايران توسط روسيه و چنددستگي داخلي بر سر قدرت پايانيافت و همة
اينها وارد مرحله خشكسالي و قحطي همراه با جنگ جهاني اول نيز شد .آخر سر هم كودتاي
رضاشاه و شاهنشاهي پهلوي و دخالت قدرتهاي جهاني تمامي زحمات دورة مشروطيت را به
بازي گرفت .در صفحات پيشين به وابستگي اقتصادي ايران به قدرتهاي سرمايهداري جهاني
اشاره نموديم و وجود شكافهاي اجتماعي و دولتي را نيز برشمرديم ،اما در جريان مشروطيت
شكاف بيشتري در زمينه ايدئولوژي و نهضت دمکراسيخواهي به ميان آمد.
هميشه بحرانهاي اقتصادي و مالي موجب شكلگيري اعتراضات و نارضايتيهاي مردمي
ميشد :ماليات اضافي ،قيمت بسيار زياد مواد غذايي ،كمبود نان و اعطاي امتيازات اقتصادي
به خارجيها .هميشه طبقات تحت فشار و ستم به خيزش برميخاستند و روحانيون ،بازاريان و
افراد سرشناس محلي هم در راستاي منافع خود از آن حمايت ميكردند كه در صورت رسيدن
به منافع تنگ مالي و قدرت محور محلي ،از آن دست ميكشيدند .نارضايتيها بيشتر محدود
به يك شهر ميشدند .در دورة ناصرالدينشاه  169خيزش محلي شهري و ايلي روي داده .فرقه
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بابيه در سالهاي  1850يكي از تشكلهايي بود كه خواهان قانونيشدن بهره وام ،معيار پولي
واحد در سرزمين بابيه و عدم تعرض به مكاتبات تجاري شد .نياز به راههاي خوب تجاري،
آزادي تجارت و امنيت مالي مردم از جمله ديدگاههاي باب بود كه مورد توجه بازرگانان قرار
داشت .همچنين در برنامههاي مالياتي و رفاهي خويش از بازتوزيع درآمدها حمايت ميكرد .بابيه
اگرچه از يك ادعاي مهدويت و پيامبري سردرآورد اما خواستههايش چنان بود كه برابري را
براي همگان بخصوص ميان زن و مرد متصور ميشد و در برخي موارد همچو قانونيكردن بهره،
خطرساز بود .برخي پيروان بابيت از مالكيت اشتراكي و برابري بين زن و مرد سخن ميگفتند و
خواهان الغاي همه مالياتها و مالكيت خصوصي شدند .در كنگرة «بداشت» بابيه در سال 1848
م ،تقسيم مساوي ثروت مورد بحث قرارگرفت و از آن پس در جريان چند قيام به همانگونه
عمل شد .رهبران شورشيان زنجان به هواداران خود دستور دادند كه همهچيز از خوراكي تا
پوشاك بايد بين همگان تقسيم شود و پيروان او چنان كردند .حتي د ِر خانههاي خود را به روي
يكديگر گشودند و همانند مجموعه يك خانواده رفتار كردند .زنان در زنجان و نيريز مانند
مردان لباس ميپوشيدند و در كنار آنها ميجنگيدند .موازين برابريخواهانه و ضداقتدارطلبي ميان
آنها مراعات ميشد .بابيه مخالف انقياد كشور توسط سرمايه خارجي بودند .بابيه در كل بر ضد
روحانيت متعصب ،سلطنت ظالم و نابرابري اقتصادي شوريد .همه شورشهاي ايراني مخالف
وابستگي به غرب بودهاند .ميرزاعلي محمد ،رهبر بابيه توسط ناصرالدين شاه اعدام و جنبش او
سركوب گرديد.
سه تن در دورة قاجاريه براي انجام اصالحات سراسري همت كردند :عباس ميرزا ،قائممقام
و اميركبير اما هر سه ناكام ماندند .ايجاد كارخانجات دولتي ،حسابرسي و تعادل در بودجه
از اقدامات اقتصادي اميركبير بود .زمينداران بزرگ ،مقامات دولتي و روحانيت بخاطر اينكه
اصالحات اميركبير سد راه آنها بود و فرصت سؤاستفادههاي كالن اقتصادي و سياسي را از
دست ميدادند با او مخالفت كردند .روحانيون هراس داشتند مقرريشان قطع شود .پس از
قتل اميركبير ،كارخانهها تعطيل شدند و كسري بودجه مجددا پديدار گرديد كه در  1869هم
قحطي بزرگ مزيد بر تمامي اين نگونبختيها شد .پس از اميركبير ،ميرزاحسينخان مشيرالدوله
در سال  1871م ،صدراعظم وقت فرايندي ديگر از اصالحات بهراهانداخت :چارهجويي براي
قحطي ،تدوين برنامههاي توسعه اقتصادي و غيره .او پا را از اميركبير فراتر گذاشت و حقوق همه
دولتيان از شاهزادگان تا صاحبمنصبان بلندپايه ديوانساالري را نيز كاهشداد .و طي اصالحات
ليبرالي خود ،امتياز رويتر را در برنامه قرار داد كه با نارضايتي مواجه شد .امتياز رويتر شامل
احداث راهآهن ،تلگراف ،آبياري ،معدن ،مهاركردن رودخانهها و چندي ديگر بود كه از نظر
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دستنشاندگان متجدد غرب ،مسير توسعه تلقي ميگشت .شاه باالخره ناچارا از اين اصالحات
ليبرالي دستكشيد .جنبش مشروطيت پس از اين رشته وقايع ،در سال  1873م در قالب طرح
مفاهيمي چون اصالحات ،تجدد ،مركزيت ،صنعتيشدن و استقالل ملي شكل گرفت ولي چون
ناف آن به منافع فردي گره خورده بود تا  1905به تعويق افتاد .ماجراي تنباكو در  1890يك
نيروي محركه شد و موفقيتآميز هم بود ،زيرا آن امتياز ،منافع بخشي از بازرگانان ،مغازهداران،
اصناف و توتونكاران را در معرض تهديد قرارميداد و ميرفت تا  50سال تداوم يابد .اگر
امتياز لغو نميشد ،تحريم كه اكثر شهر را دربرگرفته بود ،به انقالب كشيده ميشد ،اما دليل
نكشيدن آن ،اختالفنظرها و دودلي روحانيون بود و برخي روحانيون بنا به درخواست بازرگانان
و بزرگان شهرها تحريك به پيوستن به جنبش تنباكو شدند .روحانی ،آشتياني پس از فسخ امتياز
از دامنة درخواستها كاست و بسياري از روحانيون از سوي دولت در فهرست مستمريبگيران
قرارگرفتند .پس جنبش انقالبي نشد و هدف آن محدود بود :فقط لغو امتياز تنباكو .بايد گفت
كه ائتالف مردمي پيروزمندانهتر از عملكرد روحانيون از آب درآمد و به نوعي آگاهي سياسي
دست يازيدند .امتياز فسخ شد ولي تالبوت  15هزار پوند سرمايهگذاري كرده بود كه ايران ناچار
شد  139هزار پوند غرامت بپردازد بيآنكه چيزي عايد كشور شود .جنبش بر ضد سلطة غربيها
بود اما پس از آن ،گشايش صورت نگرفت و وابستگي اقتصادي و سياسي ايران بجاي انگليس
به روسيه افزايش يافت .حتي دولت كه از انگليس  500هزار پوند وام دريافت كرده بود ،براي
بازپرداخت آن و نيز جبران كسري بودجه ،فشارهاي مضاعفتري بر دهقانان واردآورد.
پس از جنبشهاي مذكور ،انقالب مشروطيت حائز اهميت جامعهشناختي است .بحرانهاي
اقتصادي و مالي شديد كه خاصه از  1898آغاز گرديد ،آتش انقالب را برافروخت .سفرهاي
پرهزينه و تجملي مظفرالدين شاه به فرنگ با استقراض خارجي كالن جهت تأمين هزينه ،افزايش
قيمت نان و ناآرامي شهرها ،زورگويي واليان محلي در أخذ ماليات ،تورم نوساندار و نرخ
بيكاري زمينهساز تحوالت شدند .مقررات گمركي نيز به نفع كاالهاي روسي و سپردن اداره
گمركات به «مسيو نوز» بلژيكي موجب نارضايتي شديد بازرگانان ايراني شد .روحانيان هم به
دليل عدم پرداخت سه سال متوالي مقرري و كنترل دولت بر امالك موقوفه ،خشمگين بودند.
شكست روسيه از ژاپن هم مسبب تشويق نخبگان براي راهاندازي حركتهايي برضد دخالتهاي
خارجي و خودكامگي و بيلياقتي شاه و دولت ،شد .درپي شروع انقالب ،مجلس شوراي ملي
تشكيل و قانون اساسي تدوين گرديد .حدود دويست نفر از صرافان و بازرگانان تهران ضمن
تعطيلكردن مغازههاي خود خواهان انجام يك رشته اصالحات بويژه بركناري نوز بلژيكي و
تعهد دولت به بازپرداخت بدهيهاي خود به آنان شدند .شاه وعده داد اما عملي نكرد .پس از
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آن قريب دو هزار نفر از روحانيون ،طلبهها ،اصناف و بازرگانان در اعتراض به آن رفتار ،در
حرم عبدالعظيم بست نشستند و بر مطالبات خويش نيز افزودند .شاه با وعدهوعيد تنها به برخي
از خواستههاي مردم ترتيب اثر داد .پس از كشتهشدن  15معترض ،مردم بر ايجاد عدالتخانه
مصرتر شدند.
اوج اعتراضات با خواست متعاليتر يعني «مشروطه و تشكيل مجلس» بود .فرمان شاه براي
برپايي مجلس نقطهعطفي در تحوالت بعدي بويژه سياسي و اقتصادي شد .دو هزار نفر از مردم
در هيأت انتخابات و تشكيل مجلس مشاركت داشتند .نمايندگان مالكين ،تجار و اصناف هم
در مجلس سهم خاص خود داشتند كه هر مالك ميبايست حداقل زميني به ارزش يك هزار
تومان را در تملك داشتهباشد تا بتواند بعنوان نماينده انتخاب گردد ،لذا اين معيار ،دهقانان
را از حق طبيعي خود محروم ساخت .بازرگانان و اصناف هم ميبايست مكان و كسبوكار
معين ميداشتند پس طبقات تهيدست و كارگر هم محروم ميگشتند .مجلس پس از تشكيل
در  ،1907نوز را عزل نمود .تفرقه ميان روحانيون ،ميان نهضت مشروطه شكاف ايجاد كرد.
شيخفضلاهلل همه رهبران و روحانيون برجسته نهضت را المذهب و بابي خواند .بدنبال تقسيم
خاك ايران ميان روسيه و انگلستان به موجب قرارداد سنپترزبورگ ،يك عضو انجمن مخفي،
امينالسلطان ،صدراعظم ضدمشروطه را ترور كرد .مردم ايران بر ضد قرارداد مزبور به خشم
آمدند و اعتراضات باالگرفت .مجلس پس از كاهش اختيارات محمدعليشاه ضدمشروطه،
نخستين بودجه كشور را به تصويب رساند و از هزينههاي دربار و پيرامونيان آن بشدت كاست.
همچنين سؤاستفاده در گردآوري ماليات و نيز رسم تيولداري بر زمين را ملغي ساخت .شاه به
ضديت برخاست و مجلس را تحت فشار قرار داد ولي بازار در اعتراض به اقداماتش تعطيل
شد كه شاه مجبور به پذيرش رسمي مجلس و قانون اساسي گرديد .شكلگيري مجلس در
حالي بود كه تا آن زمان ،عايدي دولت در حدود  15كرور بود و مخارج از بيستويككرور
تجاوز ميكرد .همه ساله دولت ايران شش هفت كرور كسري بودجه داشت و اين مبلغ از راه
استقراض خارجي كه قسمت عمده آن به جيب مفتخواران ميرفت تأمين ميشد .در قانون
تعديل بودجه ،نخست ثروت شاهزادگان و رجال دربار كنترل و امالك بيشمار از آنها بازپس
گرفته شد .مواجب دولتي آنها هم قطع و يا بسيار كم شد .دوم ،ماليات ميبايست بدون مداخله
حكام محلي أخد شود تا ديگر حكام قادر به فساد نباشند .سوم؛ تيولداري ملغي و عايدات آن به
دولت سپرده شد .چهارم ،ماليات بصورت جنسي ممكن است تا فرار مالياتي و حيله پايان يابد.
پنجم ،بودجه وليعهد حذف شد .مقرري شاه موسوم به «جيب شاه» حذف شد .شصت هزار تومان
كه همه ساله بعنوان خريد خلعت به صندوقخانه شاه داده ميشد ،كسر نمودند .با اين اقدامات،
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بودجه اصالح شد .در پي محاصره مجلس تهران از سوي قزاق روسي ،چند تن كشته و رهبران
مشروطه دستگير ،تبعيد و يا اعدام شدند .شاه مشروطيت را ممنوع اعالم و مجتهد نامدار ،فضلاهلل
نوري از او حمايت كرد.
با انتقال مركز اعتراضات مشروطه به تبريز ،پيشهوران ،بازرگانان و طبقات تهيدست نقش
عمدهای ايفا نمودند .مشروطهخواهان در نوامبر  1908منصوبان شاه را بيرون رانده و كنترل
تمامي شهرهاي آذربايجان را بدست گرفته و «انجمن ملي» تشكيل دادند .با محاصرة شهر
از سوي ارتش ،عدة زيادي از فرط گرسنگي مردند .سپس روسها وارد شهر شده و محاصره
را شكستند .در اين اثنا حركت لرها قابلتوجه بود .زيرا به دنبال پيوستن رشت و اصفهان به
اعتراضات مشروطهخواهي ،در سال  1909ايل بختياري عليه شاه شوريدند و با کنارزدن ايلخان
منصوب شاه ،اصفهان را تصرف و از قانون اساسي و مشروطه حمايت كردند .در رشت هم قيام
سوسيالدمكراتها به بار نشست .با حركت نيروهاي مشروطهخواه رشت بسوي قزوين ،شاه ناچار
مشروطه را مجددا اعاده كرد .بدنبال رد خواستهاي مشروطهخواهان از سوي شاه ،بختياري
از جنوب و نيروهاي مربوطه از شمال پيشروي بسوي تهران را آغاز كردند و تهران را تصرف
كردند ،اما طي دو روز  500تن كشته و شاه به سفارت روسيه پناه برد و سلطنتش پايان يافت.
در مجلس دوم ،سن رأيدهندگان و ميزان ثروت داوطلبان نمايندگي كاهش دادهشد .با ترور
بهبهاني روحاني و دو تن از مشروطهخواهان غيرمذهبي در تالفي آن ،ميان مشروطهخواهان در
 1910م اختالف و شكاف درگرفت .انگليس در جنوب و روسيه هم در شمال مدام به تهديدات
خود ادامه ميدادند .اياالت ديگر ايران هم به دليل ناآرامي اياالت دچار هرج و مرج شدند .در
اوايل سال  1911م ايران موافقت كرد كه شانزده كارشناس مالي و اقتصادي آمريكايي به رياست
«مورگان شوستر» را استخدام نمايد تا به نظام مالياتي كشور سروساماني بدهند .اين يك اقدام
براي مستعمرهسازي بيشتر ايران بود .عناصر مترقي مجلس هم به شوستر اعتماد كردند تنها به اين
خاطر كه عليه روسيه و انگليس اتخاذ موضع كرده بود .به شوستر اختيارات بيشتري در مورد
بودجه ،گردآوري مالياتها و عوارض ،دادهشد و خزانهدار كل ايران گرديد .روسيه با پيشنهاد
شوستر مبني بر وصول ماليات توسط پليس مستقل خزانهداري به فرماندهي انگليسيها ،ابراز
مخالفت نمود .بختياريها و ارمنيها محمدعليشاه را كه همدان را تصرف كرده و بر سر قدرت
بازگشته بود ،مجددا شكست دادند .ساالرالدوله كه در خارج بسر ميبرد از راه بغداد خود
را به كرماشان رساند و با رؤساي ايل كلهر و سنجابي مالقات نمود .همچنين ايالت پشتكوه و
لرستان و پيشکوه را به ياري طلبيد و شهر كرماشان را تصرف كرد و چند نفر از مشروطهخواهان
معروف را اعدام نمود .او از كرماشان به همدان رفت و مستقر شد .ساالرالدوله پس از همدان،
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ُکردستان را براي ضديت با مشروطه انتخاب كرد ولي آنجا هم شكست خورد .آمريكا در اين
هنگامه بهمثابه جريان بينالمللي اصالحطلب در ايران ،عرضاندام ميكرد كه به درگيري ميان
پليس خزانهداري و قزاقهاي روسيه انجاميد .شوستر تالشميكرد مالياتهايي از شاهزادگان و
اعيان وصول نمايد لذا دشمنان زيادي براي خود تراشيد .باالخره با ضديتهاي بيگانگان ،مجلس
دوم هم منحل و صدها تن از رهبران مشروطه با دخالت نيروهاي روسي اعدام شدند .بدتر از همه،
زمينداران ،كنترل خويش را بر دهات و امالك خويش دوباره از سر گرفتند .دولت مناطقي
از شمال را به پاس احترام به روسها سپرد .در جنوب و مركز هم عناصر بختياري به خدمت
انگليسيها درآمدند .پس از شش سال مقاومت مخفيانه مشروطهخواهان و مردم ،باالخره انقالب
به خاموشي گرائيد.
از علل اصلي انقالب ،مسايل بحرانزاي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك بودند .كنترل
صادرات ،واردات و بازارهاي داخلي بدست بيگانگان از علتهاي اصلي خيزش مشروطيت
بود .اين درحالي بود كه برخي بازرگانان بخاطر كسب سودهاي سرشار از ناحيه اين روند ،با
بيگانگان همدست شدند و انحصاراتي به چنگ انداختند ،ولي طبقة متوسط و خردهپا بشدت
تهيدست گشتند .صنعتگران شهري خاصه پارچهبافان سنتي با وضعيت وخيم معيشتي روبرو
شدند ،زيرا پارچههاي وارداتي اروپا كسبوكارهايشان را نيست كرد .طبقات كارگر و پائين
هم در اثر تورم و بيكاري از پا درآمدند .روستائيان هم كه تسليم اقتصاد مبتني بر محصول پولي
شده بودند ،شديدا گرفتار مضيقه معيشتي شدند .كسبوكار سنتي ايالت و عشاير هم با واردات
اروپايي آن هم تحت كنترل بيگانگان از رونق افتاد و هرگونه فعاليت اقتصادي براي آنها با
دشواريهاي بسيار شديد همراه شد .خشكسالي و قحطي هم آه از نهادشان برآورد و در كل از
نقش نظاميـ سياسي ايالت و روستائيان كاسته شد .وابستگي يك فرايند اقتصادي فاجعهبار بود
كه خشم روحانيون و روشنفكران را فوران ساخت .فرهنگ و باور كهن ملل ايران اين وضعيت را
تحمل نميكرد .تمامي اين عوامل ،تودهايشدن انقالب را به همراه داشت و مشروعيت قاجاريه
زير سؤال رفت .تمامي دخالت بيگانگان بر محور مطامع امپرياليستي ،اقتصاد ايران را نابود كرد
و شيرازه اجتماع را بهم ريخت.
ساختار در دوران مشروطه چنان بود كه عموم مردم «حق و حقوق» نداشتند؛ زيرا مالكيت
در انحصار كامل دولتيها و سران حكومت محلي و ايالت بود .بنابراين فقدان حق و حقوق كاري
كرد كه نيازي به ايجاد «نهاد حفظ حقوق» نباشد .مقولة ديگر اين است كه آنچه وجودداشت،
قوانين يكطرفه به نفع دولت و رؤسا و زعما بود نه عموم ،بنابراين «قرارداد اجتماعي» كه
ويژگي آن دوطرفهبودن تعهد است ،وجود نداشت .الگوي دولتمركزي خودكامة ايران در
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حكومتهاي محلي نيز با جزئيات اربابـ رعيتي پياده ميشد .انديشيدن به رفاه عمومي در فرهنگ
سياسي آن دورة حكام ،محلي از اعراب نداشت .ساختار اقتصادي مستبد قاجاري چنان بود كه
آقامحمدخان ايجادكرد و تا مشروطه ادامهيافت .طبق آن ،مازاد در دست دولت و مالكان بود.
مالكيت خصوصي زمينداران و تجار هم هيچگاه امنيت نداشت .آمال اقتصادي آن براي عموم
مردم بصورت بخورونمير يا معيشتي متبادرشد .فرايند توليد در جوامع سنتي معموال «طبيعي» است
و در آن ،هزينه توليد محصوالت و فرآوردهها باالست اما بازده قليل .در كل ،زمينههاي فرهنگي
و سياسي براي ايجاد تحوالت اقتصادي در دوران اواخر قاجاريه و پهلوي مساعد گردانده نشد،
در نتيجه مصائب مزمني به وجود آوردهشدند .اين بود كه در نتيجة نبود رشد و توسعة اقتصادي
نرمال ،توسعة فرهنگي و سياسي ناپايدار گرديد و برعكس.
چند معضل عمده در جريان مشروطه وجودداشت :نخست اينكه قانون اساسي بهمثابه يك
نماد دمکراسي وارداتي غربي از قانون اساسي بلژيك كه خود مستعمره انگليس بود ،تقليد گشت
و انديشههاي ليبرال در آن ادغام شد .دوم اينكه ،از پادشاهي استبدادي به پادشاهي مشروطه
گذار صورت گرفت .سوم ،ناهمگونی ماهيت متكثر ولي شديدا متعارض ايدئولوژيك مشروطه
و رهبران آن بود .اعتقاد روحانيون اسالمگرا با اعتقادات ليبرالي روشنفكران غربزده ناهمگون
جلوهكرد .اين درحالي بود كه مردم به دليل نابسامانيهاي طاقتفرساي اقتصادي ،رغبت به
انقالب پيدا كرده بودند و مسايل اعتقادي را در مرحله بعدي هم متأثر از روحانيون و روشنفكران
بدان آغشته ساختند .همين مردم ناگهان با مفاهيم غربي در نظم جديد روبرو گردانده شدند .مردم،
راه عدالت اجتماعي را ،روحانيون راه اسالم منطبق با معيارهاي اقتصادي ليبرال را و روشنفكران
راه ليبراليسم و بورژوازي را درپيش گرفتهبودند .لذا تعارضات در همة سطوح برجسته بود .در
واقع خاستگاه طبقات درگير در انقالب ،متعارض بود .بازرگانان ،پيشهوران و روحانيون را هم
ميتوان در دستة بازاريان سنتي گنجاند كه طبقة متوسط بودند .روشنفكران هم بهمثابه يك طبقه
خاص ،منافع و ديدگاههاي متفاوت داشتند .همة طبقات بر يكديگر بهلحاظ افكار و عقايد و
نگرش تأثير ميگذاشتند و سمتوسويي به انقالب ميبخشيد .بازرگانان و روحانيون يكپارچه
نبودند و تزلزل داشتند .ايلخانها و رؤساي عشاير هم در ميان دو طرف انقالبيون و دربار ديده
ميشدند .پيشهوران و روشنفكران يكدستتر شدند .همة طبقات مشاركت داشتند و حضور
زنان هم در بسياري مناطق چشمگير بود .پس نتيجه ميگيريم كه انقالب از حيث حضور مردم،
دمكراتيك و تودهاي بود ،ولي بخاطر عقايد و نگرشهاي متجدد روشنفكران و بازرگانان ،صبغه
و جنبة بورژوازي و ليبرالي هم داشت .همة گروهها و طبقات مختص به وجوه توليد «ايلي،
روستايي و شهري» در انقالب سهيم بودند .پارهاي از قبايل ،روحانيون و طبقات شهري هم
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با دربار قاجار بر ضد مشروطه همراهي كردند .بازرگانان نقش عمدهاي در رهبريت انقالب،
تشكيل مجلس و نمايندگي داشتند زيرا نسبت به ورشكستگي دولت قاجار ناراضي و خواهان
تأمين امنيت در مالكيت و مقابله با منافع استعماري سرمايهداران و بانكهاي خارجي بودند .آنها
در انقالب مشاركت جستند ولي از سويي به خاطر ازدستدادن پايگاه اقتصادي و نفوذ و ثروت
خود نيز واهمه داشتند .علل مخالفت بسياري از بازرگانان با مشروطيت ،وابستگي آنان به سرماية
خارجيان بود .پيشهوران ،وردستها ،شاگردها و دكانداران خردهپا بخاطر سيل واردات كاالهاي
اروپايي بيكار شده بودند لذا با فداكاري در همة صحنههاي انقالب حضور يافتند .ستارخان
خريد و فروش اسب ميكرد و باقرخان بناي سنگكار بود ،ولي مشتاقانه رهبري انقالب در تبريز
را برعهده گرفتند .كارگران همهگونه حضور يافتند و نخستين اتحاديههاي كارگري ايران را
تأسيسكردند و اين ،نخستين جنبش كارگري محسوب ميگردد كه مداخالت روسيه در 1911
به سركوب آنها انجاميد ،ولي در ساية انقالب چپگراي  1917روسيه مجددا اميدها به احياي آن
باال گرفت .طبقات بسيار تهيدست همچو لوطيان شهر ،چاقوكشان مزدور ،كارگران ناماهر و
ديگر عناصر فقيرتر تهران به راحتي از سوي دربار اغفال شده و عليه انقالب بكار گرفته ميشدند.
زنان در تظاهراتهاي گستردة تهران ،تبريز و شمال بصورت يك طيف يكدست شركت داشتند،
اما مجلس آنان را از حق رأي محروم ساخت .زنان نيز هم در تظاهراتها و هم در امر آموزش
و روزنامهنگاري بر ضد آن قوانين از فعاليت بازنايستادند و دهها انجمن خاص خود برپا كردند.
حتي بصورت منسجم ،يك سازمان مركزي همة آنها را كنترل ميكرد .زنان از ديگر طبقات و
مردان متحدتر بودند .چهبسا جواهراتشان را بهمنظور تأمين پول براي ايجاد بانك ملي فروختند،
تظاهراتها را به جوش ميآوردند و در كنار مردان ميجنگيدند .در مجلس اول ،صدراعظم
دربار اليحهاي براي استقراض بيست كرور تومان با همان شرايط ننگين استقراضهاي سابق
دولت ،به مجلس تقديم كرد .اين نشان داد كه دولت پولي در خزانه ندارد و فلج شده و حقوق
نظاميان ،مستخدمين و سفرا در خارج چند ماه معوق گشته بود .با اينحال مجلس آن اليحه را رد
كرد و در عوض مصوبة تأسيس بانك ملي را به دربار داد كه قرار بود با سرمايه مردمي سيكرور
تومان آغاز شود .برطبق نظامنامه ،هركس ميتوانست از پنج تومان تا پنجاه هزار تومان سهام
بانك را خريداري نمايد .اين بانك با بيالتفاتي عامدانه دربار و اطرافيانش تأسيس نشد تا اهميت
مجلس دوچندان نگردد.
 20زن مسلح و معترض در نبرد آذربايجان جان سپردند .زني در ميدان توپخانه تهران،
ماليي را كه مجلس را به توپ ميبست ترور كرد ولي درجا اعدام شد .همچنين سيصد زن برخي
مسلح در  1911م به مجلس رفته و بر ضد روسيه توصيههايي به نمايندگان ارائه دادند.
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در دوران مشروطه ،مجلس ،انجمن ،اتحاديه ،مدرسه و آموزش در كنار قانون اساسي
و وجهتوليد كارخانهاي از مفاهيم عمدة تحول بودند .در دورة انقالب ،ايالت و روستاهاي
ُکردستان و لرستان به دليل دوري از مركز و وجهتوليد سنتي در انزوا بودند ،ولي رؤساي قبايل و
برخي حكام محلي سوداي قدرت در ايالت خود در سر پروراندند ،مازاد توليدي را از آن خود
ساختند و حتي برخي از رؤسا و مالكان از شرايط انقالب مشروطه بعنوان فرصت براي چپاول
سؤاستفاده كردند .گاه از انقالب حمايت ميكردند ،گاه خواهان استقالل ميشدند و در مواردي
هم بازيچة حكام سلطنتطلب قرارميگرفتند همانند نمونه ساالرالدوله ،عموي شاه در ُکردستان.
بخاطر نااليقي رؤسا و مالكان محلي ،محمدعليشاه از برخي ُکردها و شاهسونها عليه انقالب
مشروطه استفاده ابزاري مينمود .بجاي رهايي ملي در اندیشهی مبدلشدن به يك بخش عمده
از قدرت ملي در سطح ايران بودند و رهبران بختياري كه به اين سطح رسيدند ،جز در مواردي
معدود ،انگيزههاي آزاديخواهانه لرمحور نداشتند و حتي با انگليس دست دوستي دادند .چهبسا
قطع تجارت ،موجب تضعيف مادي آنها شدهبود .برخي دهقانان مأموران مالياتي را اخراج و
خود با تأسيس انجمن ،ماليات جمعآوري ميكردند و ديگر بهرة مالكانه را پرداخت نكردند.
حتي انبارهاي اربابان را مصادره نمودند .همچنين لغو تيولداري و نسخ زورستاني به نفع روستائيان
رقمخورد ،ولي دولت باز اينبار بهجاي تيولداري ،ماليات از آنها ميستاند ،لذا اوضاع فرق
چنداني نكرد .هنگامي كه مجلس در  1907تيولداري و واگذاري درآمد زمين(نسخ زورستاني)
را ممنوع كرد ،طبقات زميندار و اعيان بشدت به ضديت برخاستند .ضديت خدم و حشم دربار
هم به مسئلة مالي و معيشتي گره خورد .آنها از مجراي نفع كسبوكار و تأمين معيشت درباري،
به ضديت با مشروطه برخاستند و شاه آنها را به تجمع تحريك ميكرد .هزاران نفر از مستخدمان
كاخ و باغهاي بزرگ آنها ،اصطبلها ،آشپزخانهها ،انبارها ،تسليحات و كارگاههاي سلطنتي و
همة مستمريبگيران بر ضد مجلس به دليل قطع بودجه كالن دربار ،به تجمع دستميزدند.
در مجلس دوم ،نسبت تعداد زمينداران ،رؤساي قبايل و ديوانساالري زميندار قاجار به
كل نمايندگان تا  68درصد افزايش يافت و صحنه را در دست گرفتند و آرمان مشروطيت را به
انحراف بردند.
انگليس گاهي با انقالب مخالفت نميکرد تا براي روسيه که هميشه ضدمشروطه بود ،در
مناطق شمالي مشکل ايجاد کند ،لذا تمايل عمدة او اين بود که کنترل بر نفت جنوب و وامدهي
به دولت ايران جهت مقروضنمودن و وابستهساختن را حفظ نمايد.
در مشروطيت هم ذهنيت عموم فراگرد ايدئولوژيهاي مطرح انقالب شكلميگرفت و بر
قانون اساسي مصوبة مجلس ،تصميمسازيها و سياستگذاريها اثر مينهاد .اتحاديهها ،انجمنها
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و احزاب شكلگرفته هم از فرآوردههاي فكري و نهادي همان ايدئولوژيها تغذيه ميكردند.
انجمن مخفي تهران و انجمن غيبي تبريز دو انجمن عمده بودند .انجمنهاي شهري و ايالتي
هم به موجب قانون اساسي  1906مشروطيت ،برپا شدند تا بر امور محلي نظارت داشته باشند.
سوسيالدمكراتهاي قفقاز هدايت ايدئولوژيك بخشي از انقالب را برعهده گرفته بودند .پس
از انجمنها ،سازماندهي داوطلبان مسلح براي دفاع از انقالب مشروطه ،قرارميگيرد .در نوع
ديگر هم احزاب سياسي ميآيند .حزب چپگراي لرستان ،تحت عنوان «ستاره سرخ» در
 1300شكلگرفته ولي سركوب شده بود .سپس در جريان مشروطه ،حزب سوسيالدمكرات
از درجه اهميت شاياني برخوردارشد .چپگرايي در آن دوران ماهيت سوسيالدمكرات داشت
كه تصوري اوليه و پراشكال از سوسياليسم بود ،زيرا كفه ليبرالي آن سنگيني ميكرد .ارامنه نيز
حزب سوسياليست «داشناك» را تأسيس نمودند و همگي ستون فقرات خيزشهاي  1909را
تشكيلدادند .جناحهاي سلطنتطلب ،ميانهرو و ترقيخواه هم در مجلس بهوجود آمدند .اينها به
خصومت با هم پرداختند و كارايي مجلس را به تحليل بردند.
فرقة اعتداليون متعلق به ميانهروها كه دوسوم مجلس را در اختيار داشتند و حزب دمكرات كه
حزب اقليت مجلس بود ،در مقايسه با احزاب پيشين جنبه رسميتر يافتند .در برنامة حزب دمكرات
بر برابري در پيشگاه قانون ،جدايي دين از سياست ،آموزش رايگان بويژه براي زنان ،نظام مترقي
مالياتي ،توزيع زمين (اصالحات ارضي) ،صنعتيكردن كشور و حداكثر  10ساعت كار روزانه
تأكيد شده بود .حزب اعتداليون نيز مالكيت خصوصي را تقويت مينمود و گرايشهاي تعاوني
ديني را القا مينمود .آنها مخالف سوسياليستها بودند .جريان روشنفكري را نيز نويسندگان و
روزنامهنگاران فرنگرفته نظير آخوندزاده ،ميرزاآقاخان كرماني ،طالبوف ،مراغهاي ،ملكمخان،
مستشارالدوله و برخي ديگر قبل از مشروطيت پروراندند .ناسيوناليسم هم با شعار «زنده باد ملت
ايران!» در كنار خاستگاههاي ديگر قرارگرفت .تنش ميان ايدئولوژيها اجازه نداد اتحاد بزرگ
شكلگيرد و قانون ليبرالي وست تدوين شد.
ائتالف ميان همة جريانهاي ايدئولوژيك تا سال  1907تداوم داشت ،اما با تدوين متمم قانون
اساسي و تعريف دقيق رابطه ميان قوانين شرعي و عرفي و حوزههاي جداگانهشان ،ائتالف را
از هم گسست و صف مردم حامي انقالب هم دچار شكاف گرديد و با بستن مجلس و استبداد
صغير ،تمام قوانين مصوبة مجلس از قبيل «اصالح امور ماليات ،بودجه و زمين» ملغي شد.
در مشروطيت ،بنا به قانون مصوبة مجلس ،هيچوقت «انجمن ايالتي» صورت عملي بويژه
در ُکردستان بهخود نگرفت و قانون ملزم ساخته بود كه در صورت تحقق ،ايالتها از مركز،
نظارت و كنترل گردند .ملل ُکرد و لر ،ترك ،عرب ،بلوچ و غيره از فرصت انقالب براي
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تحقق آزادي و استقالل در چارچوب قانون انجمنهاي ايالتي تالشي بنيادين بخرج ندادند.
همچنين به دليل كوتاهمدتبودن انقالب و پايان آن ،فرصتي پيشنيامد كه ُکردستان از وجود
حاكمان دستنشانده مركز كه به هر سمتي دست ميزدند ،رهايي يابند تا بر ريل و مسير آزادي
ملت ُکرد حتي اگر در قالب خودمختاري باشد ،حركت نمايند .چهبسا شيوة توليد اقتصادي و
معيشتي زاگرسي در كوهستان و دشتهاي پيرامون آن و دوري از پايتخت مركز انقالب ،نوعي
بينيازي و عدم تعلقخاطر را بهوجود آورده بود و از حيث جامعهشناختي بدان بسنده كردند.
بنابراين عليه پايتخت به خيزش جهت کسب استقالل و آزادي حقيقي دستنزدند .گذشته از
آن ،وصلبودن ناف حاكمان و واليان محلي به دربار قاجار ،بزرگترين مانع در شكلگيري جبهة
روشنگرانه و مردمي در ُکردستان بود .فقدان رهبريت اليق رنج بزرگي بود كه در خأل ناشي
از آن ،حاكمان و َمالكان محلي ُکردستان آن را بازيچه دست استبداد درباري و يا جريانهاي
سست انقالب مشروطه در جبهة مقابل دربار ،قراردهند .هجوم ارتش روسيه و قزاقهاي آن
کشور به مناطق ُکردستان هم ويراني و قحطي به بار آورد و اين هرجومرج اجازه نداد ملت ُکرد
آنچنان فرصتي براي انديشيدن به مسئلة آزادي استحصال نمايند .همچنين مناطق اورميه ،مكريان،
سنندج ،كرماشان ،هورامان ،ايالم و لرستان در اوج تجزيه بدست حاكمان و مالكان محلي بودند
و همگرايي اجتماعي و ملي ُکردي اين مهجوريت را موجب گشته بود .اين درحالي بود كه در
نظرگاه مفهوم دمکراسي در ايران ،مهمترين مسئلهاي كه موردتوجه قرارگرفت ،اصالح و تغيير
در نظام اربابـ رعيتي بود ،ولي صرفا جنبه انديشة مادي غرب يعني پارلمان و اصالحات ارضي
كه ظاهر يك دمکراسي كوتوله بود ،رعايت شد .مجلس مشروطه سه كار كرد :الغاي رسم
تيول ،تعديل ماليات رعيت و نسخ زورستاني از زارع.
۸ـ پسامشروطه ،نطفة سرمایهداری صنعتی
پس از مشروطه ،ايران بيش از پيش گرفتار چنگال استعمارگران انگليس و روسيه شد .انگليس
شركت نفت را تحت كنترل درآورد و نيروي نظامي هم براي حفظ آن گسيل داشت .حتي از
شيخ خزعل حاكم خوزستان براي كنترل بر نفت جنوب استفاده نمود .روسيه هم با كنترل
قسمتهاي شمالي با توسل به كنسولگري و نيروي نظامي خود ،عمال آن را قلمرو خود ساخته
بود .دولت مركزي قاجار هم بشدت ضعيف شد ،لذا حاكمان محلي (رؤساي ايالت و مالكان بزرگ)
به حاكم مطلق مناطق خويش مبدل شدند .هرچند ايران با بحران بزرگ روبرو بود و در جنگ
جهاني اول بيطرف بود ،اما به ميدان جنگ ميان روسيه ،عثماني و انگليس مبدل شد كه تأثيرات
مخربي بر اقتصاد داشت .ارتشهاي متخاصم آن سهكشور ،محصوالت كشاورزي ،دامي و خود
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دامها را مصادره ميكردند ،شبكه آبياري ويران شد ،روستائيان را به زور به جادهسازي و ساير
بيگاريهاي نظامي واداشتند كه در خاليشدن بسياري روستاها از سكنه تأثير بسزا داشت .ايران تا
سالها به سطح كشاورزي سالهاي پيشين برنگشت .توسعة صنعتي مدرن متوقف و تنها اقتصاد و
تجارت محلي جريان داشت .تورم شديد گرديد و واردات چندبرابر صادرات شد .جنگ جهاني
و فساد محلي با هم موجبات قحطي  1918را به بارآوردند و مازاد اقتصادي را بلعيدند .ايراني كه
بيطرف بود در جريان جنگ و قحطي صدها هزار تلفات انساني داد (تا  2ميليون نفر).
از سال  1909الي  1921م بيش از پنجاه بار كابينة دولت قاجار تغييركرد كه نشانة انحطاط و
زوال بود .در پيمانهاي انگليس از مناطق نفتخيز جنوب ايران به «مناطق بيطرف» نام برده
ميشد و توسط آن كشور هم اداره ميگرديد .انگليس و روسيه ايران را بين خود تقسيم كردند
و مقرر شد كه روسيه صفحات شمالي را به خاك خود ضميمه كند.
در اين اوضاع ،دولت موقت مهاجران در كرماشان (متشكل از نمايندگان مجلس سوم كه
انحالل مجلس زير فشار و اولتيماتيوم  1915م روسيه را نپذيرفته بودند) با تسخير این شهر در  1916توسط
بريتانيا ،پايان يافت .دست بر قضا ،شانس ايران بود كه انقالب اكتبر  1917روسيه به وقوع پيوست
و حكومت شوراها سرانجام يك سال بعد همه پيمانها و امتيازهاي دولت تزاري استعمارگر را
در رابطه با ايران ملغي ساخت .اين واقعه ،سلطة  120سالة روسيه استعماري بر اقتصاد ايران را
خاتمه بخشيد ولي متأسفانه تمام ايران زير سيطرة انگليس رفت.
تا سال  1921مقاومتهاي محلي عليه سلطة قاجاريه بيكفايت و خارجيها صورتگرفت
ولي بخاطر كشمكشها و قدرتطلبيهاي محلي با ماهيت اشخاص فئودال نتيجهاي نداد ،فلذا
پهلوي به سلطنت رسيد.
جنبش جنگل از آن جمله بود .آنهايي كه خواهان الغاي بيگاري ،ايجاد اصالحات در نظام
سهمبري و مصادره اموال زمينداران بودند ،طيف هواداران ميرزاكوچكخان را تشكيل
دادند .در  1920هم مبارزات حزب كمونيست با حمايت شوروي در كنار جنبش جنگل،
اوضاع را دگرگون ساخت و هر دو ائتالفي به منظور استقرار جمهوري شورايي سوسياليستي
ايران تشكيل دادند و از لنين كمك خواستند .البته كوچكخان با برنامة جمهوري جديد يعني
«اصالحات ارضي» و «رفع حجاب زنان» ابراز نارضايتي كرد .او گذشته از باور به اسالم،
به تقدس مالكيت خصوصي و عقايد محافظهكارانه پايبند بود .پس از آن خيزشهاي محلي در
سراسر ايران آغاز شد .خيزش كرماشان به رهبري «امير افشار دمكرات» كه با زمينداران محلي
متحد شدهبود ،آغازگشته و در سنندج و حومه بصورت شهري و ايلي در  1920نضج گرفت و
تقريبا خودمختاري محلي بدست آوردند .در اين دورة ،متأثر از انقالب اكتبر شوروي ،كارگران
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و اتحاديههاي كارگري و شوراهاي آنها فراتر از دوران مشروطه نقش عمده را در جنبشهاي
سراسري ايفا كردند .انگليس كه رقيب شوروي بود ،عليه تمامي اين جنبشها وارد اقدام شد و
ميخواست ايران را به عنوان ضعيفترين حلقة خاورميانه ،دستنشانده خود سازد .طبق قرارداد
قاجاريه و انگليس در آن سال قرار شد دو ميليون پوند به تهران وام اعطا كند و در عوض مقرر
گرديد گمرك جنوب و تمامي گمركات كشور بعنوان ضمانت وام به انگليس واگذار شود
كه عليرغم مخالفتهاي اروپا ،آمريكا و شوروي ،عملي گرديد .دولت بريتانيا در  1920يك
پيمان تعرفهاي جديد را بر ايران تحميل نمود كه به موجب آن كاالهاي انگليسي ارزانتر وارد
كشور شوند ،درآمدهاي وارداتي ايران بدينترتيب كاهش مييافت و در عوض كاالهاي روسي
با توجه به تعرفههاي سنگينتر در بازارهاي ايران گرانتر عرضه ميگرديد .اين قرارداد بخاطر
مخالفتها به تصويب مجلس نرسيد .پس از آن دولت بريتانيا با كمك  225000پوندي به ياري
دولت ايران شتافت و درصدد تخلية ايران از قواي نظامي خويش برآمد ،ولي بازهم نگران
ميدانهاي نفتي جنوب در رقابت با شوروي بود .در سال  1922مجموع بدهي ايران به بريتانيا به
 55990000پوند ميرسيد .در اين دوره ايالت و عشاير در همهجا خودمختار بودند و به دولت
مركزي گوش فرانميدادند .اقتصاد هم از بدهی خارجي ،كسري تراز تجاري و ساير بيماريها
و نابسامانيها رنج ميبرد .در اين اوضاع وخيم بود كه رضاخان در فوريه  1921قدرت تهران را
در دست گرفت كه يك كودتا با حمايت انگليسيها بود .انگليس فوج قزاق را حمايت كرد و با
سپردن فرماندهي آن به رضاخان حقوق نظاميان ،مهمات و آذوقه آن را نيز تأمين كرد .انگليس
در فكر ايجاد يك ديكتاتوري نظامي با توسل به رضاخان بود و به مقاصد خود هم رسيد .كودتا
و قدرت ديكتاتوري با حمايت بريتانيا« ،جنبشهاي محلي و شوروي» را هدف قرارميداد و بعد
از پيروزي ميتوانست براي پذيرش قراردادهاي بريتانيا مفيد واقع شود.
آمريكا هم به تقويت روابط اقتصادي و سياسي با ايران ادامهداد و به دنبال كسب امتياز نفت
در صفحات شمالي ايران بود كه بخاطر مخالفتهاي روسيه و انگليس موفق نشد ،ولي دكتر
ميلسپو را در اوت  1921به ايران اعزامكرد تا در سمت مشاور عالي دولت انجام وظيفه كند.
ميلسپو دست به اصالحاتي در بودجه زد و مالياتها را افزايش داد ،اما نتوانست از منابع آمريكايي
براي دولت ايران وام بگيرد يا سرمايهداران كشورش را به سرمايهگذاري در ايران تشويق نمايد.
در اين اثنا ،پس از خروج قواي شوروي از شمال و پايان جنگ جهاني اول ،زمينه براي
سركوب جنبشهاي اجتماعي ايران فراهم آمد و رضاخان پروسه راآغاز نمود .جنبش جنگل
حمايت شوروي و حزب كمونيست را از دست داد و سركوب شد .ديگر جنبشها يكي پس از
ديگري در خراسان و خوزستان (شيخ خزعل) سركوب گرديدند.
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رضاخان عليه ايالت و حاكمان محلي ُکردها و لرها دست به لشكركشي زد و با سياست
«تخت قاپو» همه را سر جاي خود نشاند .او به اصالحات اجتماعي عالقه نداشت پس با تقويت
ارتش قوي ،ايران را سركوب و تحت سلطه ديكتاتوري خود درآورد .رضاخان با پيشنهاد ميلسپو
در برقراري مالياتهاي غيرمستقيم بر توتون ،تنباكو و كبريت و انحصار دولتي بر چاي ،قند و
شكر موافقت و از آن پشتيباني كرد .اينها دولت را به بودجه كالن ميرساند ولي به زيان مردم
و تهيدستان بود .در سال  1922ارتش رضاخان  40درصد بودجه را ميبلعيد .كشاورزي تاحدي
رونق گرفت و توليد نفت افزايش يافت كه درآمدهاي آن دو ،خزانه رضاخان براي راضيكردن
سربازان وفادار ارتش را لبريز مينمود .انگليس ساالنه بين  5الي  10درصد عايدات صادرات
نفت را به دولت ايران پرداخت ميكرد .رضاخان تمامي اقتصاد را در خدمت قدرتمندساختن
خود و ارتش قرار داد .او با كمك يكايك روحانيون ،ليبرالها ،چپگرايان ،روشنفكران و
روزنامهنگاران به قدرت رسيد ولي پس از تثبيت قدرت به حساب همة آنها رسيد .بازرگانان و
زمينداران ميدانستند رضاخان يك اصالحطلب ريشهاي نيست و از اموال و امالكشان در برابر
جنبش اجتماعي جناحهاي چپ محافظت ميكند ،لذا از او حمايت كردند .روشنفكران در حد
گستردهاي انتظار داشتند رضاخان كشور را صنعتي كند و به خط تجدد بيندازد تا منافع اين طبقه
نيز تأمين گردد .افراد مخالف كه رضاخان را ضددمكراتيك مي دانستند به قتل ميرسيدند .جناح
چپ پارلمان و اتحاديههاي كارگري متأثر از جنبههاي ضدديني و پيشنهاد فريبكارانه رضاخان
براي جمهوريت ،فريب خوردند و از او حمايت كردند ،ولي بعدها سركوب شدند .در آن دوره
كشورهاي جهان سرمايهداري و سوسياليستي از آمريكا تا شوروي مجذوب كاراكتر رضاخان
شده و از او حمايت كردند.
يكي از موارد مهم در سال  1924تظاهرات پيشهوران عليه جمهوريخواهي متقلبانه رضاخان
بود ،اما هموغم پيشهوران نجات اقتصاد نه بلكه اعتقادات ديني بود .طيفهايي از مردم،
روزنامهنگاران ،دمكراتها و آزاديخواهان بشدت از رضاخان انتقاد ميكردند ولي تهديد و يا
به قتل ميرسيدند .باالخره مجلس مؤسسان در  1925به خلع شاه قاجار و سلطنت خاندان پهلوي
رأيداد.
در اواخر دورة قاجار و بويژه در دورة پهلوي ،تشديد طبقاتي وتضادهاي چالشبرانگيز حاصل
از آن بر اثر نفوذ سرمايهداري ،شكلگيري طبقة جديد كارگر(پرولتر) و خردهبورژوازي توأم با
نفوذ سرمايه خارجي استعماري گريزناپذير شد و فرمي نوين به ساختار اقتصاد و سياست در ايران
و ُکردستان بخشيد .دستاورد اين فرم ساختاري ،قطعا وابستهسازي ايران به غرب بود .آنچه در
آن دورة نظام جهاني ناميده ميشد ،چيزي نبود جز سرمايهداري و توسعة امپرياليستي .اگرچه
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رقابت خصمانه بين اروپا و شوروي مانع تبديلشدن ايران به مستعمره كامل بود ،ولي دستكمي
از آن هم نداشت .استعمار نيمهناكام ناگهان با تمردهاي قدرتمدارانة عنصر خودشان ،رضاخان،
مبهوت گشت .نابرابري اقتصادي در سراسر ايران و ُکردستان ،چهرة خشنتري در دورة رضاخان
به جامعه و دولت طبقاتي بخشيد .همين چهرة خشن با تمام تضادهاي خطرناكش در مواقع
شكلگيري جنبشهاي اجتماعي ،منفجر ميگرديد ولي خود جنبشها هم كه گرفتار امراض
سرمايهداري و ليبراليسم بودند ،آتش را فرومينشاندند .رهبري اليق نياز بود تا اختالفات ميان
طبقات انقالبي را رفع نمايد ،اما هيچگاه چنان رهبري ظهور نكرد .براحتي علل داخلي شكست،
علل خارجي را تقويت مينمود .در اين گيرودار ،مفاهيم استبداد ،مشروطه و اسالم با آغشتهبودن
به ساختار اقتصادي ،رودرروي هم قرارگرفتند .حتي وقتي كه مفاهيم ناسيوناليسم ،دمکراسي و
سوسياليسم مطرح ميشدند ،باز به دليل ذهنيت استبدادي شرقي ،نميتوانست طراحي جديد و
برابريخواهانهاي در ساختار اقتصاد بهوجودآورد .مثال ديدگاههاي ارزشي پيشهوران به اسالم و
فوائد اقتصادي و سياسي آن ،در تعارض با خواستها و آرمانهاي انقالبيشان بود كه مشمول
تهيدستان هم ميگردد .از سويي خواهان برابري و اشتراك بودند ولي در تعارض با آن ،پايبند
قوانين اسالمي ،سنديكاليسم و ناسيوناليسم بودند .حتي قشري هم معتقد به سلطنت باقي ماندند.
در آن نظام كالسيك مبناها بر زمينداري و اربابيت و سهم طبقاتي برتر استوار گردانده شدهبود
و بدون ضديت با آن ،انقالب تهيدستان و طبقات متوسط تحت فشار ،معناي اعتقادي و اقتصادي
نداشت .پايبندي جاهالنه اعتقادي ،زيردستي معيشتي را همچنان پابرجا نگاهميداشت .اين
تعارضات همچنان در همة دورهها در جنبشها و انقالبات ايران و ُکردستان يقة جامعه را رها
نكرد .حتي بخش زيادي از روحانيت كه مفاهيم معنوي را مطرح ميكردند ،اسير منافع مالي و
مادي بودند و متعاقب آن ،راه جنبش يا ضديت با آن را انتخاب ميكردند كه نمونه بارز آن را
در ضديت با مشروطيت و همراه با رضاخان(در سالهاي اوليه) مشاهده نموديم .روحانيون ،بازاريان
و روشنفكران بر سه مقوله تكيهزدند ،حفظ اسالم ،تجدد ليبرالي و منافع مادي .هر سه نيز از تجدد
راستين محروم بودند و بصورت مخرب خيزشها را به تحليل بردند.
اقتصاد هميشه مفهومي درهمتنيده با سياست و ايدئولوژي است .مثال قاجاريه مدام با استقراض
وام از استعمار و اعطاي امتياز و نيز اخذ ماليات درصدد حفظ ساختار سياسي و ايدئولوژيك خود
بود .انقالبيون هم طراحي اقتصادي و معيشتي راديكال براي تغيير ساختارهاي اقتصادي نداشتند.
ميرزاكوچكخان اگرچه صبغههايي از افكار چپي داشت ،ولي با تعارض ،پايبند مالكيت
خصوصي باقيماند .وابستگي به استعمار ،نخست با وابستگي اقتصادي شروع شد بعد وابستگي
سياسي و نظامي بر آن مزيد گشت .استعمار به ديالكتيك كنترل اقتصادي براي نفوذ سياسي باور
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كامل داشت .مسلما اگر كوچكترين آثار يك ساختار كموني براي حيات اقتصادي جامعة
ايران در برنامة جنبشهايي چون مشروطه و امثال آن ،لحاظ ميشد ،وضعيت و عاقبت خيزشها
تفاوت ميكرد.
استبداد پهلوي؛ نااقتصاد شهری
رضاشاه ،ديكتاتور دورة زماني  1925الي  1941ميالدي بود .در دورة زمامداري او ،تحوالتي
از قبيل «نوسازي نهادهاي دولت مركزي ،ايجاد بانك ملي بر مبناي پول ملي و تجارت كشوري،
احداث راهآهن ،برپاكردن كارخانههای فراوان به منظور توليد كاالهاي عمومي ،توسعة صنايع
جديد ،اصالح بنيادي كشور و مقابله با سيطرة خارجيان بر اقتصاد كشور» روي داد ،اما اينكه
ميزان موفقيت تا چه اندازه بود ،جاي بسي تفسيرات دامنهدار است .همة اينها درحالي بود كه
سراسر جامعة ايران را تحت ستم اقتصادي قرارداد ،روستائيان و ايالت را نابود ساخت و از
مالكان زميندار عوارض سنگين ميگرفت .اقدامات دولت رضاشاه چنان بود كه طبقة جديد
سرمايهداران ،تجار ،انحصارگران بزرگ ،مقاطعهكاران و مافياها را بزرگتر و فربهتر ساخت.
تورم روزافزون و مالياتهاي سنگين سطح زندگي مردم را سقوطداد و خود رضاشاه بزرگترين
مالك زمينهاي مرغوب كشور بويژه در مناطق شمالي بود.
۱ـ دولت ملی ،توسعة صنعتی وابسته
در دورة پهلوي دو پديدة مخرب «دولت» و «سرمايهداري» آغشته با ناسيوناليسم و
فاشيسم ،تاريخ تحوالت و تطور ايران و ُکردستان را شكل دادند و بصورت فرمي كه تا آن موقع
در ايران وجودنداشت ،سربرميآوردند .اینکه دولت در ایران متکی بر قدرت عریان ،همهکاره
شد در دورههای پیش از میالد به داریوش و در  ۵۰۰سال گذشته به صفویه و در قرن بیستم به
رضاخان برمیگردد ،زیرا هر سه آنها دولت استبدادی مرکزی تشکیل دادند .آنچه «دولت
ملي» ناميده ميشود و فرآوردة سرمايهداري فزاينده ،به نام «دولتـ ملت» است را رضاخان
آبستن شد .بنابراين ،ايران از موقعيت وابستگي پيراموني نظام جهاني به موقعيت نيمهپيراموني و
وابسته آن درآمد .استبداد و خودكامگي دولت پهلوي حاصل سياستهاي استعماري انگليس
زائيده آن منحوسات شد .بهاندازهاي كه رضاشاه توسعة صنعتي و زيربنايي وابسته به اروپا و
آمريكا را گسترش داد ،قدرت بيپايان دولت در سلطة كامل بر جامعه و ملل را دهشتناكتر
ساخت .فرايند اين سلطه مملو از تضادهاي سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيكي بود .ورود متفقين
به خاک ایران در جریان جنگجهانی دوم اين سلطة پوشالي را به چالش كشيد .رابطه با غرب
ادامهيافت ،ساختار طبقاتي در ساية نفود كالنتر سرمايهداري تبعيضآميزتر گشت و جنبشهاي
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اجتماعي تارومار شدند.
سلطنت رضاشاه چيزي جز استبداد نظامي و غربگرايي متكي بر سلطة  2500سالة شاهنشاهي
ايراني نبود .شايد ايران به يك نيمه قدرت سياسي و اقتصادي در حاشية نظام سرمايهداري مبدلشد،
ولي دولت ملي او متكي بر آن ،ملتي ارتشساالر براي دولت خويش فرمبخشيد .استبداد نظامي
او سنت ايالتي سراسر كشور بويژه در ُکردستان و لرستانات را ويران نمود .در تمامي امورات
اقتصادي يكايك شهرها و روستاهاي ايران دخالت قدرتمدارانه كرد و آن را با تجددگرايي
پوچ غربگرايانه آغشته ساخت .تمامي تشبثات اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك دولت پهلوي
بر مبناي ناسيوناليسم خشن بر ضد ملل ُکرد ،لر ،آذري ،عرب و غيره خروشان ميشد .هيچ فردي
در ايران حتي دورافتادهترين روستا و ايل باقي نماند كه تحت سيطرة دولت و ديوانساالري
سرمايهدارانه وابستهساز به غرب و پهلوي قرار نگرفتهباشد .كل ساختار اقتصادي ،حول محور
سلطة سركوبگر ارتش دورميزد و ارتش بنيان اقتصاد ،آموزش ،بهداشت ،صنايع و همة
نهادمنديها شد .ارتش با حاكميت بالمنازع سراسري درآمدهاي مالياتي ،بانكداري ،گمركي،
جادهسازي ،راهآهن ،تلگراف و تلفن و غيره را شديدا براي دولت افزايش داد .رضاخان به
تضعيف بازاريان مخالف و روحانيون وابسته به بازار و دين دست زد .از اقتصاد گرفته تا كشف
حجاب زنان با توسل به نوعي «تجددخواهي نظامي دولتمدار» روي دادند .ارتش و ديوانساالري
نظامي مركزثقل ساختار نظام پهلوي بودند و مجلس تنها يك خيمهشببازي تفريحي براي آن
دو بود .با دائميكردن ارتش ،اولين نهاد «بسيج» را كه جمهوري اسالمي هم از آن الهام گرفته،
بنانهاد .درحالي كه جمعيت فعال اقتصادي ايران آن دوره ،از  5ميليون نفر تجاوز نميكرد ،ارتش
و بسيج قريب  400هزار نفر افزايش يافت ۳۳.۵ .درصد كل درآمد دولت صرف ارتش رضاخاني
ميشد .چهبسا بخش بزرگي از درآمد نفت در بودجه ذكر نميشد و بصورت رانتير فسادمحور
به تجهيز ارتش و افزايش قدرت نظامي تخصيص مييافت .ارتشيها و دولتيهاي كليدي به
پرنفوذترين طبقة جامعه مبدل گشتند و امالك بزرگ را تصاحب نمودند .از قدرت آن غولهاي
مالي هم براي درهمشكستن بيرحمانه جنبشهاي اجتماعي بويژه در ُکردستان استفاده كرد .اين
ارتش قدرقدرت اما در برابر استعمارگران خارجي ،بيمايهترين وجود شد .ديوانساالري در دورة
رضاخان و محمدرضا بر پاشنة در طبقة متوسط و فربهساختن آن چرخيد .طبقات پائيني جامعه
هم با دشواري تأمين معيشت مينمودند .چهار ايالت دورة قاجار به يازده ايالت و چندين استان
تغيير كرد و با گماشتن انتصابي استاندار ،هيچ استاني آزادي عمل نداشت و از افراد بومي نبودند.
ساختار اقتصاد سراسري نيز چنان تنظيم گرديد كه اقصانقاط كشور به بودجه و مديريت پايتخت
گره زدهشدند .شهرداريها كه رشد زيرساختها و اقتصاد محلي را در چنگ داشتند ،مستقیما
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زير سيطرة مديريتي وزير كشور فعاليت مينمودند .دورة آموزش هم از چنگ روحانيت خارج
گردانده و به ارتش و ديوانساالري سپرده شد.
۲ـ اقتصاد دیوانساالر و ارتشی
رشد طبقة جديد روشنفكران و صاحبان مشاغل تخصصي همچو پزشكي و مهندسي،
ديوانساالري نظام سرمايهداري وابستة پهلوي را تغذيهمينمود .هموژنسازي تفكر و فعاليت
اقتصادي را در افق برنامههاي سياسي خود قرار داد .فساد و رشوهخواري تاجايي در نهادهاي
دولت پهلوي رضاخاني رشد كرد كه حتي عليه خود دستگاه او عمل ميكرد ،لذا «فيروز ميرزا»
وزير دارايي به جرم رشوهخواري اعدام گرديد .چندين وزير به اتهام فساد ـ از جمله سردار
اسعد بختياري ـ در زندان كشتهشدند .سرانجام ،داور ،معمار دادگستري نوين ايران كه بعدا
وزير دارايي شد در  1937به دنبال اختالفش با شاه بر سر سياستگذاري اقتصادي ،خودكشي
كرد .تمامي مخالفان از جمله مدرس و مصدق كه در مجلس نفوذ داشتند ،قلعوقمح و سركوب
شدند .درواقع قتل سياسي تا چندصد مورد ،معمول شدهبود .حزبگرايي به بازيچه دست شخص
رضاشاه مبدلشد و ديگر ،نمايندگان مجلس عضو حزب نه بلكه منفرد بودند.
زمينداران ،كسبه غيربازاري و كارمندان بلندپايه  84درصد كل نمايندگان مجلس را در
دورة رضاشاه تشكيل ميدادند .روحانيون كامال از مجلس حذف شدند و ديكتاتوري مشروطه
خودكامه بر آنها سيطره يافت .دامنه منابع اقتصادي پهلوي به مراتب گستردهتر از ادوار پيشين شد
و كامال انحصاري بود .كل درآمدهاي دولتي از  1924الي  1941به بيش از  15برابر رسيد يعني
 237ميليون ريال در سال  1924به قريب ۳.۶۱ميليارد ريال در  1941افزايش يافت .درآمد نفت
ده برابر شد و به  4ميليون و  271هزار پوند رسيد كه تنها دهدرصد درآمد دولت را تشكيل ميداد.
فعاليت دولت در زمينههاي اقتصاديـ تجاری و صنعت انحصاري  28درصد ،ماليات ارضي ده تا
 20درصد ،گمرك حدود  10درصد ،ماليات بر درآمد جديد حدود  7درصد و انحصار دولت
بر چاي و قند و شكر بيش از  5درصد درآمد كل را تأمين ميكردند .بنابراين اثبات ميگردد
كه پديدة دولت در سياست ،اقتصاد و ايدئولوژي هميشه در تاريخ مخرب و منفور بوده و هست.
چهبسا هزينههاي دولت ارتشساالر رضاخان از  276ميليون ريال در  1928به بيش از  4ميليارد
ريال در  1941رسيد .به دليل اينكه سرمايهگذاري در صنعت و تجارت از قريب  1درصد در سال
 1928به  24درصد بوجه در  1941افزايش يافت ،سلطة پديدة دولتـ ملت سرمايهداري در ايران
روبه بيحدومرزي وحشتناك گذاشت .تمامي هزينهها براي صنعت و تجارت ،ارتباطات و غيره
دستآخر سر از قضاياي فربهسازي ارتش و قدرت دولتمركزي درميآورد .اين درحالي بود
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كه هيچ هزينهاي به حوزة كشاورزي تخصيص نيافت ،زيرا از نظر دربار به رفاه روستائيان و در
نتيجه تمرد آنها كمك ميكرد .كل بودجه در سال  1941سال پايان قدرت رضاشاه 710 ،ميليون
ريال كسري پيداكرد كه هزينههاي نظامي دليل عمده آن بود .رضاشاه به بهانة تأمين هزينههاي
عظيم احداث راهآهن سراسري ،كنترل تجارت خارجي ،نرخ ارز و پول در گردش را در دست
گرفت و به آن مباهات ميورزيد .دولت بيش از آنكه به كنترل دادوستد خارجي عالقهمند
باشد ،ميخواست كسري بودجه را از ميان بردارد و به ياري انحصار مزبور ارزي به چنگ آورد.
انحصار تجارت اقالم خاص به سازمانهاي دولتي و شرکتهاي خصوصي واگذار شدهبود .در
سال  1927م بانك ملي تأسيس و حق نشر اسكناس و تنظيم سياست مالي كشور به آن سپرده
شد .تمامي اينها در حالي بود كه ايران با قدرتهاي اقتصاد جهاني رابطه نابرابر داشت و آخر سر
اقداماتش براي حل بحرانها از چارچوب محدودههاي خاص فراتر نرفت و ناكام ماند.
رضاشاه در سال  1926گفت«:ثروت موجب نارضايتي شديد فكري ميشود .نميگذارد
شخص توجه خود را صرف منافع عمومي كند» .عملكرد او اما خالف اين مدعا را ثابت نمود
زيرا شخص رضاشاه بزرگترين ثروتمند و مالك زميندار و كارخانهدار كشور شد .موجودي
او به  680ميليون ريال در بانك ملي رسيد .او در زمينخواري شهره خاص و عام بود .تقريبا
همة زمينهاي استان مازندران ،بخشي وسيع از گيالن و گرگان كه مركز توليد برنج بود به
مالكيت خصوصي او درآمد يعني  200روستا با جمعيتي فراتر از  335هزار نفر .سلطة رضاخان
بر درآمدهاي مناطق ُکردستانـ لرستانات استوار بر گونهاي فاشيستي از ناسيوناليسم بود كه هر
روز عرصه را بر مردم تنگتر ميساخت .در تركيه هم ُکردها با آتاترك روبرو شدند و هر دو
عامل ايراني ناسيوناليستـ فاشيست ،شديدا و متعارضا غربگرا از آب درآمدند .آنچه را تجدد
ميناميد ،تناقضي آشكار با فرهنگ سنتي جامعه ايراني داشت.
۳ـ سیاست تختقاپو؛ زوال ایالت
ماهيت طبقاتي اقتصاد در دهة آخر زمامداري رضاشاه كه برخاسته از رشد سرمايهداري در
ايران و وابستگي گسترده به آن بود ،دگرگونيهاي اجتماعي را از مسير حقيقي منحرف ساخت.
نظام جهاني سرمايهداري در اين مسير ،موانع زيادي سر راه رشد ايران قرارداد .جمعيت ايران
در سال  1940ميالدي ،به  14ميليون رسيد .در دورة رضاشاه جمعيت شهرنشين دو درصد رشد
ت قاپو» از  25درصد به  6درصد
كرد .جمعيت ايلي به دليل سياستهاي اسكان اجباري «تخ 
سقوطكرد و جمعيت روستايي به  71درصد افزايش يافت .بخش كشاورزي مطابق آمارها از 90
درصد در سال  1906م به  75درصد در  1946نازل شد و جمعيت شهري و كارگري بحراني
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گرديدند .كارخانة نيمهبزرگ سرمايهدارانه در شهرها ،وجهتوليد شهري بود .در وجهتوليد
روستايي ،سهمبري دهقاني افزايش يافت و توليد ايلي سقوط كرد .انواع زمينداري در دورة
رضاشاه به همان شيوههاي قرون گذشته باقيماند با اين تفاوت كه زمينهاي بيشتري به تملك
مالكان خصوصي كه خصلتي سرمايهدارانه است ،درآمد .امالك دولتي ،موقوفه و خردهمالكي
هركدام قريب  10الي  15درصد كل امالك را تشكيل ميدادند ولي امالك بزرگ به  50تا 80
درصد رسيد كه امالك رضاشاه بزرگترين بود .زمينداران با اعمال نفوذ در دربار توانستند قبالة
امالكي را كه مالكيتشان بر آنها محرز نبود به دست آورند 37 .خانواده در  1941مالك  20هزار
پارچه آبادي بودند بنابراين مردم عامه بيزمين شدند .مطابق اين تملكهاي بزرگ ،وجهتوليد
روستايي همچنان مبتني بر سهمبري ناعادالنه بود .سهم واقعي زميندار بر حسب منطقه ،رسوم
محلي ،نوع محصول و اينكه آب ،بذر ،كود ،گاوآهن و حيوان را چهكسي داده باشد ،فرق
ميكرد .دهقان سهمبر بطور مرسوم عرفا داراي حق نسق بود ،اما در عمل تضميني وجود نداشت
كه او هميشه بر روي زمين كار كند .محصوالت زراعي هم همچنان تجاري و پولي بود .نظارت
مالك زمين بر روند كاشت و برداشت محصول و سهمبري نابرابر همراه با رويه اقتصاد پولي،
روستائيان را تا فرق سر مقروض ميساخت .دولت هم توجهي به بخش كشاورزي نداشت و
صادرات توليدات زراعي بسيار قليل بود .بهبود در كيفيت كشاورزي رخ نداد و برعكس ،حوزة
صنعت و نفت ،سهم زراعت از توليد ناخالص ملي را مدام تنزل ميداد و  40درصد سقوط كرد.
ماشينيشدن تنها در زمينهاي شاه و بزرگمالكان معدود انجام شد پس بهرهوري روستائيان در
حد پائين نگاهداشته ميشد .اصالحات ارضي صورت نگرفت و حتي زمينداري بزرگ رشد
نابرابر يافت .سياستهاي قيمتگذاري هم به ضرر روستائيان تنظيم و تعيين ميگشت پس ركود،
الجرم بود .هر قدر محصول افزايش مييافت ،بخش بيشتر آن سهم مالك ميشد و اين ،انگيزه
سهمبران روستايي را از ميان ميبرد .بعضي از خاندانهاي زميندار قديمي و سران ايل امالكشان
را از دست دادند و در عوض ،بازرگانان ،مقاطعهكارها ،اميران ارتشي ،ردههاي باالي دستگاه
دولتي و شخص رضاشاه زمينهاي زيادي را به تملك درآوردند .كابينه و مجلس از زمينداران
بزرگ شكلميگرفتند و ديگر زمينداران كشور با كاهش قدرت و نفوذ سياسي روبرو گشتند،
ولي ثروتشان دستنخورده باقي ماند چون اصالحات ارضي انجام نشد .هر زميندار تقريبا ده
برابر درآمد بيشتر از دهقانان عادي داشت .مالك همچنان در مناطق بومي مستبد و ظالم بود و
سرنوشت رعاياي خود را تعيين مينمود .زنان روستايي همچنان دستقوي در رنج و زحمت
زراعي داشتند ولي مزدشان نصف مزد مردان بود .ميان شهر و ده نيز اولويت به معيشت شهر داده
ميشد و دولت با تعيين قيمتهاي ناچيز غالت ،به رعايت احوال طبقات شهري توجه داشت نه
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روستايي .با اين كار ،روستايي تحت فشار بود .هر دهقان سهمبر بعد از پرداخت  47بار از  100بار
به ارباب 10 ،بار سهم بذر 8 ،بار براي آهنگر ،حمامي ،مال و دشتبان 7 ،بار براي گاو نر (شخمزني)
تنها چهار بار گندم برايش ميماند كه براي معيشت خانواده اصال كفايت نميكرد .در اين هنگامه
فقر ،نزولخوار ده وارد معركه ميشد و ريشه دهقانان تهيدست را بيشتر ميخشكاند .ايرانيان
تهيدستترين مردمان خاورميانه آن زمان بودند و از تغذيه روزانه كمتر از ديگر مردمان ميزان
كالري مورد نياز را دريافت ميكردند .شرايط بهداشتي نيز بسيار نامطلوب بود .رضاخان ايالت
را «وحشياني نابهنجار ،سركش و بيسواد» قلمداد كرد .او مدعي متمدنساختن ايالت بود و همه
را سركوب نمود .اقتصاد شبانكارگي را به يكباره بهمثابه يك زندگي طبيعي هزاران ساله ،نابود
كرد .راهسازي و راهآهن به تسلط دولت مركزي بر ايالت افزود و جمعآوري مالياتها با اسكان
اجباري و دسترسي سريع ،آسانتر شد ،درحالي كه با نابودي اقتصاد شبانكارگي ،دهها قلم از
توليدات و فرآوردههاي دامي هم از بين رفت .فرد ايل حق نداشت مانند سابق به همان تعداد
دام داشتهباشد .اين گذار اجباري از شبانكارگي به يكجانشيني با يك قطعه زمين نامرغوب بدون
پشتوانه ستمي بزرگ در حق ملل و نابودي نمادهاي حيات كمونالي هزاران ساله در عصر جديد
بود .هم خانها و هم عضو عادي ايالت در محاق منجالب تجدد نامأنوس و هموژن سرمايهداري
نوع ناپخته رضاخاني ،غربی گردانده شدند .خانهاي معترض ايالت لرستانات زنداني ،تبعيد
و يا اعدام شدند .در واقع هر دو شيوة زندگي و شيوة توليدي «روستايي و ايلي» با ظهور
نحس رضاخان به وخامت گرائيد و زوال يافت .درحالي كه در دورههاي پيشين اين تحوالت
روي نداده بود .خدمت اجباري نظام ،ماليات اجباري زياد ،خلعسالح و شبيخون مقامات ارتشي
به ايالت كامال مرسوم شد .حكومت زور بر ايالت و روستائيان كمكم بر آگاهي سياسي و
اقتصادي آنها افزود و دريافتند كه حيات و معيشت آزاد با آزادي سياسي ممكن ميگردد .تحول
منفي جديدي كه ظالمانه رخ دادهبود ،فرايند «فارسسازي» بود لذا ملل ُکرد ،عرب ،آذري و
غيره در اين دوره انديشههاي آزاديخواهانه را آغاز نمودند .بختياريها كه در حوزة نفت خوزستان
از موقعيت ايلي به مادونيت طبقة كارگر (پرولتر) درآمده بودند ،آگاهي بيشتري كسب و پس
از سقوط رضاخان مجددا به زندگي ايلي ولي با آگاهي سياسي متحوالنه ،بازگشتند و اگرچه
باجگيري و ماليات زيادي بر آنها تحميل شد ولي تحمل ميكردند.
۴ـ تولید شهری؛ انحصارات سرمایهدارانه
در وجهتوليد شهري ،در اين دوره وجهتوليد سرمايهداري صنعتي به ميزان تحول اجتماعي
افزوده شد و جا را بر توليد خردهكااليي سنتي تنگ كرد .دولت در درجة نخست و بخش
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خصوصي در درجة دوم ،توسعة سرمايهدارانه را به انجام رساندند .بويژه در زمينة احداث راهآهن،
دولت هزينههاي زيادي كرد درحالي كه پيامدهاي ناگوار داشت ،زيرا تورمزا بود ،هدفهاي
چ شهر ديگري عبور نميكرد .هدف احداث ،بيشتر
اقتصادي چنداني نداشت و جز تهران از هي 
نظامي و كنترل ارتش بر صفحات جنوب ايران بود .امالك رضاشاه در مازندران با احداث
راهآهن ارزش بيشتري پيدا كرد .راهسازي ،فرودگاه ،نيروگاه برق و پروژههاي ارتباطات از ديگر
اقدامات زيرساختي بودند ولي همة اينها به رشد سرمايهداري صنعتي و فربهشدن دولت كمك
كرد نه جامعه .صنعتيسازي و كارخانه اگرچه از واردات برخي اقالم ميكاست ولي به دليل
فقدان اقدامات تعرفة حمايتي براي توليد كارخانهاي داخلي ،رشد نكرد .تعداد كارخانهها از 20
واحد در سال  1925به  300واحد در  1940رسيد كه  28كارخانه بزرگ هر يك  500كارگر
داشتند پس بر جمعيت پرولتر هم افزوده شدهبود .رشد سرمايهداري و بورژوازي پيامدي جز
تشديد نابرابری در توزيع ثروت و درآمد نداشت و با افزايش جمعيت پرولتر ،ظالمانهتر ميشد.
به موجب اينكه سرمايهداري ذاتا نابرابر است و متكي بر شرکت خصوصي ،در سال  1941از
 105شركت صنعتي 21 ،درصد متعلق به دولت و  55درصد متعلق به بخش خصوصي بوده است.
خارجيان بر صنعت نفت احاطه كامل داشتند و دولت بر صنعت بافندگي كه هر دو ،پرولتر را
مجبور به سازش با خود و قوانينشان ميكردند .صنايع كارخانهاي فلزات ،قند ،دخانيات و سيمان
هم در انحصار و تملك دولت بود.
صنعتيكردن از شكستها و محدوديتهايي در دوران رضاخان برخورداربود :فقدان دانش
و مهارت؛ بيبرنامهبودن دولت؛ مشكالت هزينه ،سرمايهگذاري و سود ،باالبودن هزينه بدون
برنامة اقتصادي دورانديشانه ،زيان ميرساند كه كارخانجات دولتي در مدار آن بودند .باز با
اين همه صنعتيكردن ،ايران به نسبت قدرتهاي خاورميانه يعني تركيه و سايرين عقبتر بود .با
اينهمه اشكال ،بورژوازي و سرمايهداري سرطانگونه رشد كردند .سرمايهداران ايراني طبق عادت
تاريخي به تجارت عادت يافتند كه حتي اين رويه در دوران جمهوري اسالمي تجارتپيشه
ادامهدارد .پس ميدان براي دولت در صنايع بزرگ رها شد ،سپس با فساد و اختالس به خصوصيها
هم رسيد .مصرفكنندة داخلي ناچار به پرداخت بهاي گزاف در قبال كاالي نامرغوب آن صنايع
داخلي بود .بازرگانان ،دارندگان انحصار ،مقاطعهكاران و نيز سفتهبازها ،قاچاقچيان ،نزولخواران
و دالالن نوعي اقتصاد مافيايي بهوجود آوردند .بازرگاني خارجي انحصار ارز را هم در دست
گرفته و به زيان طبقات توليدگر سنتي ولي به سود شركتهاي بزرگ تجاري عمل ميشد .همه
در پايتخت و يا يكي دو شهر بزرگ تمركز سرمايه و كار داشتند .پروانه صادرات و واردات
به تجار بزرگ خودي داده ميشد .مابقي ورشكست ميشدند .مقاطعهكاران ساختمان وراي
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هم سودهاي كالن پارو ميكردند .امور قاچاق و بازار سياه نيز سود سرشار عايد عامالن آنها
ميكرد كه همه وابسته به دولت بودند .طبقة كارگر سنتي هم افزايش چشمگير يافت ،ولي از
چرخة مالكيتها و سهمهاي دولتي خارج بود 260 .هزار كارگر در سراسر كشور با شرايط كار
نابرابر ،ساعات طوالني كار ،مزد كم ،استثمار زنان و كودكان فاجعهبار شد كه ناظران انگليسي و
آمريكايي شرايط كار را به «بردگي» تشبيه كردهاند .در سالهاي  1934الي  1937مزد كارگر 2
ريال در ازاي  10ساعت كار بوده .سالهاي بعد مزد مردان به  6ريال افزايش يافت اما مزد زنان
همچنان  2ريال باقي ماند و تناسبي با نرخ فزاينده تورم  50درصدي نداشت .اين اوضاع دشوار،
طبقه كارگر را به سمت افزايش آگاهي طبقاتي ،سوق داد .هرگونه اعتصاب و تشكيل اتحاديه
كارگري ممنوع بود ولي فشارهاي مضاعف آنها را به مبارزه ناچار ميكرد .دورة پهلوي دورهاي
بود كه حقيقتا شيوة توليد خردهكااليي و صنايع دستي كه تا آن زمان اقتصاد را تغذيه مينمود،
به ناگاه با هجوم انبوه كاالهاي دولتي خارجي و بخش سرمايهداري روبرو شد و شديدا افت
كرد .توليد صنعتي و واردات مصنوعات خارجي كه سودكالني به جيب تجار سرازير ميكرد،
ضربه مرگبار را وارد كرد و اين يك تحول بزرگ بود كه سمتوسوي منفي داشت ،زيرا جز
خانهخرابي و بيگاري،ثمري براي اقشار زيرين جامعه دربرنداشت .بازرگانان سنتي هم در ساية
تحوالت ،به صنايع و انحصار سرمايهدارانه جديد روكردند و به آن مسلك درآمدند.
 ۹۸درصد صادرات ایران دورة پهلوی حاصل از نفت ،یک درصد از ناحیه
کشاورزی و یک درصد دیگر از ناحیه تولیدات صنایع سنتی و صنعت مدرن بود.
سيطرة دولت در همهجا ،سبب استثمار تمامي طبقات متوسط به زير و سنتيها ميشد .اصناف
تحت كنترل شديد دولت و حضور نماينده رسمي در جلسات بودند .روشنفكران ،روحانيون و
طبقات حاشيهاي هم بدون گرايش به يك شيوة توليد خاص ،عمدتا در حوزة دو شيوه توليد
سرمايهداري و خردهكااليي فعاليت داشتند و به هر تقدير اين سه نيز تغييركردند .روشنفكران
عمدتا طبقه سرمايهدار و روحانيون طبقه بازاري بودند كه بخاطر ضديتهاي پهلوي با دين،
پايگاه سياسيشان شديدا سقوطكرد .روشنفكران تحصيلكردة غرب و داخل اكثرا قشر كارمندي
دولت را تأمين ميكردند يا ارتش را ترجيح ميدادند .اكثر روشنفكران برخالف روحانيون
بخاطر برنامة غيرديني پهلوي شادمان بودند و از او حمايت ميكردند كه برخالف ادوار قبل،
اين خصلتها آنها را از ائتالف با روحانيون دورميساخت .جريان روشنفكران اكثرا اگرچه آن
برنامه را ميپسنديدند ،اما مخالف ديكتاتوري و فاشيسم بودند که خود نيز سازمانيافته نبودند
و چهبسا تحزب در زمان رضاشاه قويا كنترل ميشد .روحانيت به دليل از دستدادن حوزههاي
قضايي و آموزش در ساختار نهادي جديد دولتي ،قدرت ماديشان خشكيد و جز سرشناسها،
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سايرين به جرگه طبقات مادون پيوستند .ادارة موقوفات هم به دست دولت افتاد ولي همچنان
روحانيت مأمن بازار را داشت .از نظر پايگاه و جايگاه اقتصادي و اجتماعي ،شهرها با آن همه
نابرابري سرمايهدارانه و طبقاتي به محل طبقات مادون و فلكزده بشري از قبيل خدمتكاران،
كارگران نيمهوقت ،گدايان ،دزدان ،شبگردها و غيره درآمدند 30 .هزار بيكار در  1940هم رقم
بسيار بزرگي در ايران و نشانة فقر و فاجعه بود.
زنان دورة پهلوي كه به دامان ناپاك نظام سرمايهداري و ديكتاتوري افتاده بودند ،در قلمرو
آموزش و كار نابرابر گير افتادند ،در دهة  40قريب  80هزار زن در صنايع و تعداد نامعلومي در
ادارات و مغازهها با مزد ناچيز و نابرابر با مردان كار ميكردند .رضاشاه خود را منجي زنان معرفي
ميكرد و تنها هنرش كشف حجاب و مبدلكردن زنان شهري به پرولتر درجة دوم بود .چون
جامعه اسالمي بود ،قوانين شريعت در مورد زنان مورد تأييد قرارگرفت .تبعيضهاي جنسيتي
بيداد ميكرد و زنان از حق رأي برخوردار نشدند و جنبشهاي زنان هم از سرزندگي سابق افتاد.
نه ساختار طبقاتي ايران پايدار بود و نه توسعة اقتصادي پيشرفت فوقالعاده كرده بود .با
مقايسه چهار شيوة توليدي «ايلي شبانكارگی ،روستايي ،شهري سنتي و سرمايهداري» مشاهده
ميكنيم كه شيوة ايلي به زوال رفت و بر ميزان فاجعة روستايي كه از  50درصد به  70درصد رشد
جمعيت رسيد ،افزود .سهم شيوة توليد شبانكارگي از توليد ناخالص ملي  10درصد ،سهمبري
روستايي  50درصد ،سرمايهداري  20درصد و خردهكااليي  20درصد را تشكيل ميدادند .بخش
سرمايهداري به نسبت جمعيت كم ،رشد بيشتری در مقايسه با بخش روستايي با جمعيت باال،
نمود .مردم ايالت كه تا آن زمان در ساختار طبقاتي جزو طبقة متوسط بودند با اين تحوالت دورة
پهلوي به سطح طبقة مادون جامعه تهيدستان سقوطكردند .شيوة توليد روستايي دستنخورده
باقيماند ،زمينداري خصوصي منسجمتر شد .شاه زمينهاي دولتي نه بلكه خصوصي بسيار زياد
در تملك داشت .شيوة توليد خردهكااليي سابق افتكرد و از روحانيت درباري نيز ديگر خبري
نبود .روشنفكران به جاي روحانيت به دربار ارتقاء يافتند و در كل ،شيوة توليد سرمايهداري،
مسلط گشت و دولت بازيگر اصلي آن در صحنه شد .صادرات و واردات هم به انحصار كامل
سرمايهداران و تجار بزرگ دولتي درآمد اما سرماية خارجي و دولتي بر سرماية خصوصي
غلبه داشتند .سطح زندگي با توجه به درآمد و رژيم غذايي ،مسكن ،بهداشت و آموزش و
پرورش ،چندان بهبود نيافت .صنعتيشدن سرمايهدارانه و دخالت تام دولت ،همه حوزهها را به
عقبماندگي و فساد و عدم توسعه اقتصادي مطلوب ،دچار ساخت.
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۵ـ سلطة سرمایه خارجیـ واردات
در دهه  1930نظام كاپيتوالسيون 1از سوي ايران لغو شده بود و مزاياي برونمرزي
كشورهای خارجي در ايران كه يادگار عهد قاجار بود ،از ميان رفت .حق خارجيان به تملك
بر زمين در ايران ،تأسيس مدرسه ،تصدي مقامهاي دولتي در نظام اداري و مسافرت آزادانه
ملغي شد .دولت ،توانست تجارت خارجي ،گمرك و خطوط تلگراف را از متصديان خارجي
بازپسگيرد .همچنان متكي بر استقراض خارخي بود ولي نه به اندازة دورة قاجار .با اينحال
بازهم بدهيهاي خارجي دولت افزايش چشمگير يافت .رضاشاه با غرب تا حدي در راستاي
عدموابستگي كوشيد ولي الگوي او غرب بود ،لذا همچنان در چرخة وابستگي باقيماند .برای
خارجيان امتيازاتي در نظر گرفته ميشد و تعرفة گمرگي براي آنها لحاظ ميگشت.
ريال با كاهش ارزش روبرو بود و قيمت كاالهاي ايران در بازارهاي بينالمللي را كاهش داد.
همچنان انگلستان در نفت جنوب و شوروي در شيالت شمال سرمايهگذاري ميكردند و متعاقب
جنگ جهاني دوم از قدرت ايران كاسته و آلمان هم وارد ميدان كارزار شد .روابط اقتصادي
بارزترين جنبة نفوذ بريتانيا بر ايران بود و  67درصد واردات ايران تا سال  1924را تأمين ميكرد
كه در دهههاي بعد اين رقم ،هم در واردات هم صادرات به نصف كاهش يافت .كمكم ،در دهة
 1930آلمان و شوروي بهمثابه شريك عمده تجاري از بريتانيا پيشي گرفتند .با اينحال ،كسري
تراز تجاري به سود بريتانيا بود .در اواخر ديكتاتوري رضاشاه ،قراردادي تجاري بين ايران و
انگلستان بسته شد كه در صورت عمليشدن ،حوزة تجارت ايران در انحصار كامل انگليس
قرارميگرفت ،ولي دست بر قضا شروع جنگ جهاني مانع آن شد .امتياز دارسي به نفع انگليس و
زيان ايران بود لذا رضاشاه درصدد لغو يكطرفه امتياز برآمد .در پي شكايت انگليس در ،1933
قرارداد جديدي بسته شد تا سال  1993و مقرر شد  16درصد سود خالص يعني پرداخت ساليانه
يك ميليون پوند به ايران پذيرش شود .سود شركت انگليس پنج برابر حق امتياز ايران بود .مازاد
جديد بازرگاني شوروي هم عامل ديگري بود كه اقتصاد شمال ايران را به بحران دچار كرد و در
كل روابط تجاري به نفع شوروي بود.
كل بودجة وزارت جنگ در  1308معادل  1406ميليون تومان بود .به سخنديگر ،در مملكتي
كه نه راه داشت نه مدرسه و نه بيمارستان ،نزديك به  20ميليون تومان از درآمد  35ميليون توماني
بطور مستقيم صرف ارتش شد .ارقام زير را براي مقايسه به دست ميدهيم:
بودجة وزارت جنگ  14618460تومان( 6ميليون تومان ذخيره محاسبه نشده)
بودجة وزارت معارف  909900تومان
 . 1کاپیتوالسیون یا قضاوتسپاری سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نماینده حقوقی دولت بیگانه است؛ این حق اول بار در سده
 ۱۹میالدی برای حمایت از کارگزاران دولتهای استعماری از جانب دولتهایی مانند ایران داده شد.

84

تحول رژیمهای اقتصادی

بودجة وزارت بهداري  716000تومان
يعني بودجة وزارت جنگ به تنهايي بيش از دهبرابر كل بودجه وزارت فوائد عامه ،معارف
و بهداري بود!
خصلت رضاشاه از حيث ديكتاتوريت ،خودكامگي ،نظاميگري و آرياييپرستي شبيه
آلمان بود و شاه با گرايش به آلمان درصدد كاهش نقش و نفوذ انگليس و شوروي برآمد .همين
امر موجب كنارگذاشتن او از قدرت بهمثابه يك مهرة دستنشانده بود .آلمان  42درصد واردات
و  47درصد صادرات ايران را در دست داشت .آمريكا در رده چهارم قرارگرفت .تمامي اين
روابط ،وابستگي ايران به غرب را اثبات ميسازند.
پيمان سعدآباد 1در  1937از هر نظر بر ضد ملل بويژه ملت ُکرد بود و كشورهاي ايران،
افغانستان ،عراق و تركيه طرفهاي آن بودند كه به موجب آن هريك از طرفين متعهد به
جلوگيري از خيزشهاي خارجي و داخلي عليه سرحدات يكديگر بودند ،اما اين پيمان در
زمان جنگ جهاني با ورود بريتانيا و شوروي به ايران هيچ سودي نداشت .رضاشاه و آتاترك
از منظر خصومت با ُکردها ،ضديت با دين و صنعتيكردن كشورشان با الگوسازي غرب ،مشابه
هم بودند.
۶ـ جنبشهاي دورة رضاشاه
سركوب ددمنشانه نيروهاي مدني كه قادر نبودند عليه ديكتاتوري رضاشاه دست به خيزش
و اعتراض بزنند ،از حيث جامعهشناختي و علم اقتصاد ،مصداق بارز تضاد ميان نيروها و روابط
توليدي بود ،طوري كه سطح فناوري توليد و تعادل قدرت ميان دولت و استثمارشدگان ،زمينهاي
فراهم ميآورد كه طبقات درگير ،به رشد و توسعهاي برسند .لذا به دليل فشارهاي دولت ،طبقات
ناگزير به توسل به مبارزه پرتنش ميگردند .فشار بيگانگان چهره اقتصادي به خود گرفت ولي
فشارهاي دولت گذشته از سياسي ،فشار اقتصادي را افزايش ميداد .با كنارزدن رضاشاه توسط
قدرتهاي جهاني و بروز جنگ ،جنبشهاي خارجي فرصت عرضاندام پيداكردند كه از 1941
الي  1953ادامه يافت .انحصارگران حوزة اقتصاد در كنار ارتش و دولت ،بزرگترين حامي
ديكتاتوري رضاشاه محسوب ميگشتند .اصناف به دليل كنترل بيش از حد ناچار به همكاري
بودند ،زمينداران بيتفاوتي را برگزيدند و طبقات تهيدست و كارگر مجال مبارزه نمييافتند.
رضاشاه هميشه براي مقابله با جامعه مدني كه مخالف او بود ،اقشاري را با اعطاي مزاياي كالن،
وابسته و حامي خود ميساخت .در واقع يك قشر از طبقة متوسط را آماده و حامي نگاه ميداشت.
 . 1پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض ،نام پیمانی است که در تاریخ  ۱۷تیر  ۸( ۱۳۱۶ژوئیه  )۱۹۳۷در کاخ سعدآباد تهران ،میان  ۴کشور ایران (رضا شاه
پهلوی) ،عراق (ملک غازی اول) ،افغانستان (محمد ظاهرشاه) و ترکیه (مصطفی کمال آتاترک) به امضا رسید.
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او با اتكاي بر قدرت نظامي ،هر خيزشي در اقصانقاط ايران ،حتي ايالت را سركوب مينمود.
كنسول بريتانيا در اصفهان در سال  1928م يكي از موارد اعتراضات روستائيان را گزارش
كرده است:
«چند تن از خانهاي زميندار با دهقانان ايالت خود مشكالتي داشتهاند .اينان ضمن شورش

مدعي شدهاند كه زمين و آب از آن خدا و كساني است كه بر روي زمين كار ميكنند(يعني
دهقانان) .در يكي از روستاها كميتهاي متشكل از خدمه پيشين و اخراجي خانها كه به تهران و
اصفهان سفر كرده بودند ،جلسهاي تشكيل دادند و برنامهاي تدوين كردند كه كامال بلشويكي

بود .آنان افكار جديد آزادي و برابري را ميان روستاها تبليغ ميكردند .دولت به ارتش اجازه داد
درصورت لزوم با استفاده از زور دهقانان را وادار به پرداخت بهرة مالكانه كند».

از اينگونه اعتراضات مدني زياد بود و در يك نمونه بارز در سال  1932دولت بيش از
 150روستايي انقالبي را تيرباران كرد .خيزشها البته به دليل پراكندگي و عدم انسجام ،زود
سركوب ميشدند .اعتراضات روحانيون هم مزيد بر ديگر اعتراضات بود .در جريان اعتراض و
تجمع مردم در زيارتگاه امامرضا در مشهد در اعتراض به «لباس ،قانون اروپايي و كشف حجاب
زنان» ارتش رضاخان  500تن را قتلعام و عدهاي را نيز بعدا اعدام كرد .مخالفان چپگرا هم
بشدت سركوب گرديدند .اتحاديههاي كارگري به دليل خفقان زياد ،بندرت به انجام اعتصابات
مبادرت ميورزيدند .بزرگترين جمعيت كارگران در حوزة صنعت نفت و بافندگي بود كه در
سال  1930دست به اعتراض زدند ولي تأثير چنداني نداشت ،اما بر اعتراضات در تاريخ كارگري
تأثير عميق گذاشت .آنها به دليل اينكه چرخ اقتصاد جديد را ميگرداندند ،انگليس و دولت
مركزي را نگران ساختند .دو سال بعد  5400كارگر بافندگي در اصفهان دست به اعتراض زدند
كه گذشته از افزايش دستمزدها ،كاهش ساعت كار از  12به  9ساعت را در پي داشت .اعتصاب
كارگران كبريتسازي تبريز ،باراندازان در بندر شمال ،كارگران راهآهن و دانشجويي از جمله
زنجيرة اعتصابات مؤثر قلمداد ميشود كه برخي موفق و برخي سركوب گشتند .رضاشاه آخر
سر اتحاديهها را بست و سازماندهندگان جنبشها را توقيف نمود .سركوب كامل از سياسيشدن
اعتراضات ممانعت بعملآورد .همچنين قانون ضدكمونيستي رضاشاه در سال  1931م برپايي
سازمان يا انجمن با هدف سرنگوني سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كشور از راه زور و قهر را
تخلف اعالم كرد .حزب كمونيست در سال  1927م رژيم پهلوي را «فئودالي ،نيمهاستعماري
و سرمايهداري كمپرادور(وابسته و دالل)» ناميد و آن را رد كرد .در سال  1938گروه موسوم
به «پنجاه و سهنفر» دستگير و محاكمه شدند.
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۷ـ تغییر جبهة وابستگی
از جمله داليل سقوط و بركناري رضاشاه ،تغيير جبهة وابستگي دادوستدهاي رضاشاه از
انگليس به آلمان بود .گسترش رابطه تجاري ،آلمان را قدرتمند و يكهتاز ميدان ايران ميساخت.
ستون پنجم آلمان در ارتش ايران هم افزايش يافتند .حمله آلمان به شوروي موجب اتحاد و
نزديكي شوروي و بريتانيا شد و عليه رضاشاه اقدام كردند .متفقين خواستار اخراج عوامل آلمان
يعني تكنيسينها و مهندسين آن كشور شدند ،اما رضاشاه گفت به تكنيسينهاي آلماني در
صنايع خويش نياز دارد و درخواست آنها را رد نمود .شوروي و بريتانيا از قبل تدارك مداخلة
نظامي در ايران را ديده بودند و انگليس ميخواست از منافع نفتي در خوزستان و شوروي از منافع
نفتي در باكو عليه آلمان استفاده نمايند .رضاشاه در بنبست قرارگرفت.
متفقين رضاشاه را از قدرت خلع و تبعيد كردند .اشغال ايران از سوي متفقين موجوديت
و قدرت پوشالي پهلوي را زير سوال برد و نشانداد ايران تا چه حد وابسته به بيگانگان است.
چهبسا رضاشاه در سال  1932قرارداد امتياز نفت را براي مدت  28سال ديگر تمديد كرده بود كه
بزرگترين نشانه وابستگي به استعمار بود .پس از سرنگوني و در دوران اشغال ايران ،بزرگترين
انقالبات و جنبشهاي جمهوري ُکردستان و جمهوري آذربايجان به وقوع پيوستند.
۸ـ اقتصاد محلی ُکردـ آذری
سرنگوني رضاشاه سبب رهايي ملل ُکرد و ساير ملل از فشار خودكامگي ديكتاتور شد.
در ميانة انقالبات ُکردها و آذريها ،بهانة دخالت بيشتر قدرتهاي جهاني «انگليس ،شوروي
و آمريكا» در آن هرجومرج و دستيابي به سودهاي كالن در سراسر ايران ،فراهم شده بود .از
اين دوره به بعد ،ملل تحت ستم و طبقات تحت فشار ايران و ُکردستان وارد فاز جديدي از
مبارزات مدني و سياسي شدند .وابستگي اقتصادي ايران به نظام جهاني ،فقدان قدرت سياسي،
نظامي و اجتماعي آن كشور را الجرم بدنبال ميآورد .جنگ جهاني دوم ،فشارهاي اقتصادي،
بحرانهاي اقتصادي و دخالتهاي خارجي در اقتصاد و سياست ايران را چند برابر افزايش داد.
ايران همانند جنگ جهاني اول ،مشكالت عظيم و عديدة اقتصادي را تجربه كرد .گذشته از
تصدي قدرت از سوي محمدرضاشاه ،بسياري نيروهاي حاضر در صحنه بازيگر سياسي شدند
كه اتحاديههاي گستردة كارگري از جمله آن بازيگران بودند .انگليس هم در جنوب ،شوروي
در شمال و آمريكا در درون دولت و ارتش ايران ،آن كشور را تحت سيطره داشتند .متفقين
وعده داده بودند براي مردم ايران تا حد امكان مشكلي به وجود نياورند ،اما بخشهاي كليدي
اقتصادي يعني زراعت ،صنعت ،خدمات ،تجارت خارجي ،بودجة دولت و سطح زندگي بر اثر
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اشغال شديدا آسيب ديد .كشاورزي ايران كه  75درصد نيروي كار را جذب كرده و  50درصد
توليد ناخالص داخلي را تأمين مينمود ،دچار افت فاحش توليد شد و پرورش دام هم در اثناي
اشغال آسيب جدي ديد .همة اقالم زراعي ،صنعتي و محصوالت ديگر افت توليد پيداكردند.
گندم و جو به ميزان  25درصد و پنبه  39درصد با كاهش توليد روبرو شدند .با رفتن رضاشاه
و رفع فشار حكومت ،ايالت و عشاير احيا و به شيوة زندگي پيشين با محوريت پرورش دام و
توليد فرآوردههاي دامي ،بازگشتند و جمعيت يك ميليوني آنها به دو ميليون افزايش يافت.
فشارهاي اشغالگران ،خاصه ارتش شوروي قحطي را بروز داد .صنعت نيز در كل كاهش 30
ميليارد ريالي را تجربه نمود .صنايع كارخانهاي به دليل وابستگي شديد به آلمان ،با شروع جنگ
شديدا آسيب ديد و بسياري از كار افتادند .صنايع دولتي تعطيل شدند .بجاي اينها در شهرها
بخشهاي تجاري جاي توليد را گرفتند و سفتهبازي و داللي چندبرابر افزايش يافت .تجار از
ناحية جنگ آسيب فراوان ديدند .تجار با داللي ميان بازارهاي محلي و ارتشهاي اشغالگر سود
سرشار پارو كردند .همة اينها اقتصاد ايران را پريشان ساخت .خيل عظيم كارگران ايراني بسوي
صنايع نفتي انگليس و خارجي به حركت در آمده و استثمار شدند .انگليس  75هزار ايراني را
در طول جنگ بكار گرفت .ايران هيچ سودي از مراودات تجاري و اقتصادي نبرد .بنابه برآورد
محمد مصدق ،هزينة استفاده از راهآهن ايران  140ميليون دالر بوده ،اما متفقين تنها حدود 5
ميليون دالر هزينه كردند .متفقين از بابت تعمير ،نگهداري ،سرويس و قطعات نيز  21ميليون دالر
پرداختهبودند ،اما بازهم ايران  100ميليون دالر از دست داده بود .انگليس توليد نفت ايران را از
 ۶.۶ميليون تن در سال  1941به  ۱۶.۸ميليون تن در سال  1945رساند ،اما تنها يك ميليون پوند بر
ميزان پرداختي به ايران ،افزود .تجارت خارجي حوزة ديگري بود كه متفقين در آن به استثمار
ايران پرداختند طوري كه كاالهاي خود را در ايران به باالترين قيمت ميفروختند ،ارزش پول
ايران را كاهش ميدادند ،اسكناس چاپ ميكردند و خودشان به خودشان اعتبار ميدادند .مازاد
تجاري ايران معادل  50ميليون دالر افزايش ساالنه يافت ،اما انگليس و شوروي آن را پرداخت
نكردند .در پايان جنگ ،ذخاير ايران در مسكو  12ميليون دالر طال و  8ميليون دالر ارز بود كه
در آنجا مسدود شد .هرساله بر كسري بودجه ايران افزوده شد .در اثناي جنگ ،تورم بيش از
حد ،كمبود كاال و كاهش اجباري ارزش پول كمر جامعة ايران را شكست .نان بشدت گران
شد ،نانواها از آرد الكشده براي ثروتمندان نان ميپختند و براي بقيه مردم آرد را با خاك
اره ،ماسه ،خاكستر و خاك مخلوط ميكردند .طبقات متوسط و پائين بر اثر جنگ با مرگ
دستوپنجه نرم كردند ،اما تجار و دالالن طبقة باال از ناحية بحران اقتصادي پول كالن به جيب
زدند و نابرابري تشديد گشت .باالخره عليرغم فشار و بحران اقتصادي اما با رفتن شاه خودكامه،

88

تحول رژیمهای اقتصادی

احزاب ،جنبشهاي اجتماعي و ايالت مخالف به صحنة سياسي بازگشتند و مجلس شوراي ملي
به مركزثقل قدرت مبدلشد ،ولي انتخابات هنوز هم تا حدي در كنترل شاه ،ارتش ،مالكان و
سفارتخانههاي خارجي بود .در انتخابات ادواري مجلس همچنان زمينداران دست قوي داشتند.
در مجلس پس از سقوط رضاشاه فراكسيون دمكرات طرفدار ايالت و متحد ميهنپرستان 11
نماينده به رهبري خانهاي بختياري داشت .اين نشانداد كه خوانين و زمينداران نوكرمآب
تا چهاندازه از مركز لرستانات دور و تمامي نيروي اجتماعيـ سياسي و اقتصادي آن ديار را به
خدمت پايتخت و شاهنشاهي خودكامه درآوردهاند .حزب توده هم در مجلس اكثريت يافت
و جالب اينكه يك چهارم اعضاي حزب را روشنفكران و سهچهارم را كارگران ،پيشهوران،
صنعتگران و روستائيان تشكيل ميدادند و از حيث مالي نيز آن را تأمين ميكردند .در برنامه
حزب« ،اصالحات قانون كار ،اصالحات ارضي و اصالحات سياسي و امنيتي» لحاظ
شد كه ساختار اقتصادي و شيوههاي معيشت و توليد را كامال در ايران تغيير ميداد .جنبش
اتحادية كارگري هم به برنامههاي اقتصادي و اصالحات سياسي آن حزب دلبست و يكدورة
از اعتصابات ساالنه كارگري شروع گرديد .متعاقب آن« ،شوراي متحدة مركزي اتحاديههاي
صنفي كارگران و زحمتكشان ايران» پديد آمد و مسايلي كه شورا حول محور آن كارگران را
سازماندهي ميكرد ،عمدتا اقتصادي بود.
زنان اما در اين دوره باز با مسئله هويت جنسيتي روبرو ماندند .با اوجگيري نفوذ مجدد
روحانيون و فشار ديني بر اذهان عمومي زنان به محاق فرورفتند و از منزلتشان در جامعه كاسته
شد .زنان طبقات متوسط شهري بيشتر پايبند قوانين ديني منبعث از عمل روحانيون گشتند .زنان
البته در فعاليتهاي حوزة آموزش و اقتصاد تا حدي حضورشان را حفظ نمودند.
ايالت نيز كه شورشهاي خود را از سر گرفته بودند ،قدرت دولت مركزي را متزلزل
ميساختند كه دولت با اعطاي مناصب استانداري و نمايندگي مجلس همراه با ثروت و پول،
خوانين آرام ميگرفتند .كماكان ُکردها و ايالت ُکرد و نيز ايالت بختياري در لرستانات،
رويدادهاي سياسي عمدهاي را در  1945رقم زدند .جمهوري ُکردستان حاصل نقش نيروهاي
اجتماعي و جنبشهاي ُکردي در اين دورة بود كه بيترديد با بازيگري نهايي قدرتهاي خارجي
از حيث سياسيـ اقتصادي ،سركوب شد .پسكشيدن شوروي از روند حمايت از ُکردها در قبال
برخي امتيازات اقتصادي با وسوسه نفوذ سياسي بيشتر در ايران روي داد و جمهوري تنها ماند.
بنابراين ،اهرم اقتصاد در مناسبات روابط خارجي دول نقش بارز ايفا ميكند .بريتانيا بخاطر كنترل
صنعت نفت ايران ،همچنان برجستهترين بازيگر خارجي در اقتصاد ايران بود .آنها حتي سران
ايالت ،روزنامهنگاران و روحانيون را جذب خود ساخته و در ارادههاي محلي دخالت ميكردند.
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انگليس  32درصد واردات و  19درصد صادرات غيرنفتي ايران را در دست داشت .خساراتي
كه از رهگذر استعمار خارجيان بر اقتصاد ايران وارد شد تا زمان نخستوزيري مصدق باقي ماند.
حضور آمريكا در جنگ جهاني دوم در ايران جنبه استثمار اقتصادي گسترده داشت 30 .هزار
سرباز به ايران گسيل داشت و به درخواست احمد قوام ،نخستوزير ،يك هيأت نظامي به
رياست سرهنگ «نورمن شوارتسكف» و يك هيأت اقتصادي به رياست «آرتور ميلسپو» به
ايران اعزام كرد تا ارتش و ماليه ايران را سروسامان دهند .تجارت ايران و آمريكا دو برابر شد
كه  17درصد صادرات غيرنفتي و  20درصد واردات ايران سهم آمريكا شد .چهبسا آمريكا در
پي ايجاد نظم اقتصادي جديد بينالمللي بود .با اتخاذ برخی اقدامات ،حركت آزاد سرمايه اعم
از مواد خام يا كاالي توليدشده در سطح جهاني را تأمين و تضمين ميكرد تا مانع از آن شود كه
دنيا به بلوكبنديهاي تجاري انحصاري قبل از جنگ بازگردد و خود نقش اول را در انحصار
ايفانمايد .روزولت ،رئيسجمهور آمريكا اعالم كرد كه كشورش از ايران ميخواهد «الگويي
از حكومت مستقل و اقتصاد آزاد را ارائه دهد».برنامهای نئوليبرالی بود .دولت ايران از نزديكي
با آمريكا نفع ميبرد و ميتوانست عليه مداخالت شوروي و انگليس بايستد و انقالبات ُکردها و
آذري و ساير جنبشهاي اجتماعي را سركوب نمايد .انگليس از حضور آمريكا خشمگين شد و
ابراز كرد«:يك برداشت هرچند نادرست وجود دارد كه شايد آمريكائيان بخواهند در بازارهاي

تثبيتشده و سنتي آن هم نه فقط در زمان جنگ ،بلكه حتي بعد از آن نيز در كنار بازرگانان
انگليسي به فعاليت بپردازند» .كشمكش آمريكا ،شوروي و انگليس در مورد امتيازهاي جديد

نفتي علني شد .مصدق در  1944م با پيشنهاد به مجلس سعيكرد از هرگونه امتيازدهي نفتي
جلوگيري نمايد .آمريكا و انگليس نيروهايشان را بعد از جنگ از خاك ايران خارج كردند ولي
روسيه در شمال ماند تا در قبال دستبرداشتن از حمايت از جمهوريهاي ُکردستان و آذربايجان،
امتيازات اقتصادي بيشتري نسبت به آمريكا و انگليس بدست آورد كه بعدها هم اينگونه شد .از
قضا در زمان تشكيل جمهوريهاي ُکردستان و آذربايجان ،مجلس شوراي ملي منحل شده بود
و نميتوانست از خودمختاري و آزادي آن دو جمهوري در راستاي پيشبرد انقالب ،حمايت
كند .قوام ،نخستوزير با سفر به شوروي ضمن توافق در خصوص خروج نيروهاي شوروي از
خاك شمال و دستكشيدن از حمايت از ُکردها ،قول داد امتياز نفت شمال را به آن كشور بدهد.
نه تنها خروج شوروي بلكه ترك مبارزه از سوي آذربايجان همُ ،کردستان را تنهاتر ساخت.
مسلما ،برآمدن آن دو جمهوري ،جداييطلبي نبود ولي خواستند درآمدهاي مالياتي و
اقتصادي ديگر به مصرف همان مناطق بومي برسد ،اما دولت و قدرتهاي خارجي به آن برچسب
جداييطلبي زده و زمينههاي فروپاشي را فراهم ساختند .هر دو جمهوري ،خواهان تعيين مديريت
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محلي خودمختار در هماهنگي با تهران و ايجاد اصالحات ارضي بودند .وقتي مجلس در 1944
مجددا گشايش يافت ،عليه هر دو جمهوري اقدام نمود .جمهوري آذربايجان جداييطلب نبود
و به خودمختاري در چارچوب تماميت ارضي ايران اعتقاد داشت حتي از عنوان «جمهوري
دمكراتيك آذربايجان» استفاده نكرد و از عنوانهاي «حكومت خودمختار و شوراي ايالتي»
استفاده نمود .وزير جنگ و وزير امور خارجه هم كه نشانه جداييطلبي است ،تعيين نكردند.
قطعا فشار تهران بر ُکردستان و آذربايجان از مجاري طبقاتي و مليت جنبههاي خطرناك سياسي
و اقتصادي به همراه داشت .هميشه قبل و بعد از جمهوريها كه آزادي سياسي سركوبشده
بود ،فشار سياسي و آسیميالسيون با محرومسازي اقتصادي و استثمار جامعه زحمتكش ُکردـ
آذري و ساير ملل به مراتب تشديدميشد .در جريان خودمختاري آذربايجان « 56هزار دهقان،
 6هزار روشنفكر 3 ،هزار پيشهور و دكاندار 2 ،هزار بازرگان 500 ،زميندار و  100نفر روحاني»
از برنامههاي فرقه دمكرات حمايت ميكردند .مالكان عمده و خائن هم پابه فرار گذاشتند.
كارگران نيز از خودمختاري راضي بودند و  50هزار عضو شوراي متحدة مركزي مشتاقانه از فرقه
پشتيباني بعمل ميآوردند .زنان در آن حق رأي گرفتند.
اصالحات خودمختاري آذربايجان در زمينه اقتصادي:
«قانون جامع كار را تدوين كرد؛ با گشودن انبارها و سيلوهاي دولتي كوشيد قيمتها
را تثبيت نمايد؛ به جاي اخد ماليات غيرمستقيم از مواد غذايي و ضروريات زندگي،
بر سود بازرگاني ،بهرة مالكانه ،درآمد صاحبان مشاغل خاص و كاالهاي تجملي
ماليات بست .خيابانهاي اصلي تبريز آسفالت شد ،كلينيكها و كالسهاي پيكار با
بيسوادي گشايش يافت ،دانشگاه ،ايستگاه راديويي و چاپخانه داير گرديد .خيابانها به
نام ستارخان ،باقرخان و ساير قهرمانان انقالب مشروطيت نامگذاري شدند و چهرة شهر
تبريز با اين اقدامات دگرگون گرديد».

فرقة دمكرات كوشيد نخستين اصالحات ارضي را در تاريخ ايران به اجرا درآورد.
زمينهاي دولتي و امالك زمينداران مخالف و فراري ميان روستائيان تقسيم شد .در زمينهايي
كه هنوز در دست مالكان بود ،بر ميزان سهم دهقانان افزوده شد .همة اين خدمات منبعث از تفكر
چپگرايي بود كه مردم نيز از آن راضي گشتند .دو جمهوري ُکردستان و آذربايجان براي اولين
بار در تاريخ ايران اگرچه براي مدتي كوتاه ،اما شيوههای توليد اقتصادي كمونال را احيا كردند.
اتحاد سستبنيان هر دو جمهوري نتيجهاي مطلوب نداد.
تا زمان رضاشاه ،ايالت محلي ُکرد ،محور اصلي قدرت محلي را تشكيل ميدادند كه نمونة
بارز آن سمكو شكاك بود .او عليه رضاخان جنگيد و چندين بار به هزيمت كشاند .حتي
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كممانده بود رضاخان را بكشد .از  1930مليت در ُکردها اهميت مضاعفي يافت و چون رضاخان
از قدرت سران قبايل ُکرد كاست ،قشر شهرنشين با تكيه بر روشنفكري ُکردي علم مبارزه را
بدست گرفت .ايالت و عشاير ُکرد در جريان جنگ جهاني بارديگر مسلح شدند و روشنفكران
شهر مهاباد پيشاهنگي انقالب را برعهده گرفتند .از  1943با بيرون راندن قواي دولتي ،مهاباد عمال
مستقل شد .در برنامة حزب دمكرات به رهبري قاضيمحمد «حكومت خودمختار مردم ُکرد
در امور داخلي و محلي ،رسميتيافتن زبان ُکردي ،تشكيل شوراي ايالتي؛ و ادارة ايالت ُکرد
منحصرا به دست مردم ُکردستان ،هزينهكردن مالياتهاي ايالت در خود محل ،برادري با مردم
آذربايجان ،بهبودبخشيدن به معيارهاي اخالقي ،بهداشتي و شرايط اقتصادي مردم ُکرد» گنجانده
شده بود .جمهوري خودمختار ُکردستان بر تركيبي از نيروهاي شهري و عمدتا عشيرهاي
استوار بود .كابينة دولت را بازرگانان شهري ،مقامات دولتي پيشين و زمينداران تشكيل ميدادند.
ارتش بيش از  12هزار نفري آن متكي بر نيروها و سواران عشيرهاي بود كه با متزلزلشدن
اوضاع ،به دليل رهبريت بيكفايت عشاير ،قبايل در حمايت از جمهوري سست شدند و حتي
ساختار عشيرهاي اجازه نداده بود ارتش يكدست و منظم براي جمهوري شكلگيرد .از نظر
اقتصادي ،مالياتها توسط رؤساي عشاير كه متمايل به همكاري با دولت بودند ،گردآوري
ميشد .خانوادههاي ثروتمند مهاباد نيز از روي بيعالقگي ماليات ميپرداختند .بازرگانان به
داليل امنيتي و محاصرههاي دولت ايران ،كاالها را بصورت قاچاق از عراق وارد ميكردند
و در مهاباد ،تبريز يا تهران به فروش ميرساندند .محصول سال 1945م نيز رضايتبخش بود.
بويژه محصوالت توتون و تنباكو يكجا به شوروي فروخته شد و در ازاي آن  800هزار ريال پول
ايراني و مقداري كاالي ساخت شوروي دريافت گرديد( .هرچند دولت مركزي  10درصد سود آن را
پرداخت كرده بود) .از نظر داخلي هيچ حركتي در مسير تقسيم امالك صورت نگرفت و برخالف
فرقة دمكرات آذربايجان ،در برنامة حزب دمكرات ُکردستان ،ابعاد سوسياليستي كمرنگتر
بود .روستاها توسط مالكان قديمي و رؤساي عشاير و با ياري ژاندارمري محلي كه لباسي محلي
ُکردي بر تن داشتند ،اداره ميشد .هر اندازه جمهوري در شهر به جانب خاستگاههاي سوسياليستي
متمايل شد ،رؤسا و خوانين عشاير حساستر شدند و بيرغبت گشتند .بارزانيها نيز تخم رقابت
بر سر قدرت با رؤساي عشاير محلي را كاشتند .يكي از علل اين امر تا حدي فشار ناشي از عرضة
مواد غذايي بود .با بازپسگيري آذربايجان از سوي تهران ،رؤساي عشاير ُکرد هم از ترس از
دستدادن منافعشان به دولت مركزي پهلوي ابراز وفاداري مجدد كردند .آنها در واقع نه به
آزاديهاي سياسي و نه آزاديهاي اقتصادي و معيشتي جامعه ُکرد تعلق داشتند و اخالقگرا نبودند.
وحدت داخلي را برهم زدند .حضور شوروي هم چندان در ُکردستان محسوس نبود و بهرغم
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همكاريهاي فيمابين ،هيچ كمك مالي ارائه نداد .انگليس و آمريكا هم هيچگونه حمايتي از
جمهوري ُکردستان نكردند .همة اينها به موفقيت دولت مركزي در تهران كمك نمود و مهاباد
مجددا اشغال گشت.
در دورة برآمدن هر دو جمهوري ُکردستان و آذربايجان ،اوضاع سراسري ايران سال 1946
م چنان بود كه احزاب چپگرا همچو حزب توده حمايتي از ملل ُکرد و آذري نكردند .همچنين
«شوراي متحد مركزي» كه ادعا ميكرد  335هزار كارگر در عضويت آنند ،حمايتي از
پروسة آزادي و رهايي هر دو ملت تحت ستم نكرد تا خود نيز به آمال سراسري برسد .شورا
حتي دهقانان را در چارچوب اتحاديههاي آنها سازماندهي كرده و از زمينداران سراسر ايران
ميخواست تا سهم بيشتري از محصول را به دهقانان واگذارند .شورا حتي توانست اعتراضات
و اعتصابات سراسري راه بياندازد .در سال  1946يكي از بزرگترين اعصتابات تاريخ كارگري
خاورميانه توسط كارگران صنعت نفت با جمعيت 80هزار نفري برگزار شد و با موفقيت به پايان
رسيد .سخنران آن اعتصابات يك زن بود كه شجاعانه ضمن محكومكردن انگليس ،خواهان
مليشدن صنعت نفت ايران شد .حزب توده عمال در محل اين اعتصابات بزرگ ،خوزستان،
حكومت ميكرد ،قيمت مواد غذايي را تعيين مينمود ،ارتباطات و حمل و نقل را زيرنظر داشت
و از تأسيسات نفتي محافظت ميکرد .اين اعتصابات ،دولت مركزي را به زانو درآورد پس
چطور حزب توده و شوراي متحد مركزي كارگران سراسر ايران از مبارزات برحق همان طبقات
و ملل تحت ستم كه شعارشان بود ،حمايت نكردند .بههرتقدير نتيجة اعتصابات در  1946م
چنان بود كه مزد كارگران افزايش يابد و  15درصد محصول به دهقانان بازگردانده شود كه
اگرچه عملي نشد ولي اعتصاب موفقيتآميز بود .در سپتامبر همان سال ،ايل قشقايي به رهبري
«ناصر قشقايي» در فارس دست به قيام زد .قيام از آنجا آغاز شد كه نظاميان ،قيام محدود ايل
بختياري در حوالي اصفهان را بشدت سركوب كردند .ايالت بختياري ،قشقايي ،خمسه ،عرب
و بويراحمد در  23سپتامبر ائتالفي تشكيل دادند و بوشهر ،كمان و شهرهاي كوچكتر منطقه
را به تصرف درآوردند .از جمله درخواست انقالبيون« ،اعطاي خودمختاري به جنوب ـ همانند
ُکردستان و آذربايجان ـ اقدام در توسعة منطقه ،بركناري تعدادي از افسران سركوبگر ارتش و از
همه مهمتر ،اخراج تودهايها از كابينه دولت مركزي بود به آن دليل كه «كمونيسم ،بيديني،
آنارشيسم» و «دمکراسي ،ايران و اسالم» را به خطر انداختند» .سپهبد رزمآرا رئيس ستاد
ارتش اعالم كرد تا زماني كه به ارتش اجازة ورود به ُکردستان و آذربايجان را ندهند ،او به
قشقاييها حمله نخواهد برد .پس از چندماه قوام كه بركنار شدهبود ،مجددا كابينه تشكيل داد و
عليه حزب توده و فعاالن اتحاديههاي كارگري اقدام نمود ،نشريههاي چپ را ممنوع اعالم كرد،
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چهرههاي ضدكمونيست را بر سر كار آورد ،سپس اعالم كرد پس از انتخابات قصد گسيل نيرو
به ُکردستان و آذربايجان دارد .آمريكا هم از دولت مركزي عليه خودمختاريها جانبداري كرد،
حتي وعدة كمكهاي اقتصادي و نظامي به دولت ايران داد كه زمينه را براي تهاجم به ُکردستان
و آذربايجان آماده نمود .شوروي هم به آن تن درداد و دودستي امتياز نفت شمال را چسبيد.
هر دو جمهوري ُکردستان و آذربايجان و قيام ايالت لرستانات بيشتر از انقالب مشروطه پايگاه
مردمي داشتند و همة اقشار فعال بودند .جاذبة همبستگي ملي نيز بر آن مزيد گشت اما به دليل
تعارض منافع اقتصادي و سياسي رؤساي عشاير و اقشار شهري ،اتحادها از هم پاشيدند .تضادهاي
اقتصادي در هر دو جمهوري از سوي مالكان و زمينداران بزرگ و متوسط برجسته گرداندهشد.
با سقوط هر دو جمهوري ،هم احزاب چپگرا بخصوص توده و هم اتحاديههاي كارگري به
دليل خودكامگي دوباره شاه و دولت مستبد مركزي ،شديدا آسيب ديدند و چوب عدم حمايت
از جمهوريها و ملل ُکرد ـ آذري را خوردند .حتي سازمان دهقانان ضربه قوي خوردند و مجلس
پانزدهم ايران هم عمدتا از زمينداران و بازرگانان كه صرفا به دنبال منافع سرشار مالي و هوس
قدرت بودند ،تشكيل شد .آن مجلس به سلطنتطلبان و بريتانيا تعلق گرفت و چهبسا واگذاري
امتياز نفت شمال به شوروي را رد كرد .پس به اين ترتيب با هجوم به ُکردستان و آذربايجان،
عمال نيروها و جنبشهاي اجتماعي سراسر ايران هم سركوب گشتند و تا زمان برآيندهاي جنبش
مليكردن نفت در  1951الي 1953م به محاق رفتند.
۹ـ جنبش ۳۲؛ اقتصاد بدوننفت
جنبش مليكردن نفت دومين جنبش اجتماعي تودهاي قرن بيستم سراسر ايران بود .مصدق
با حمايت مردمي روياروي شاه و قدرتهاي خارجي ايستاد .اين جنبش حاكي از آن بود كه در
معاصر اكثر اقتصادهاي كشورهاي نفتخيز بر بنيان فروش نفت رشد كرده و تكمحصولي
شدهاند .آن جنبش پيروزيهايي درخشان كسبكرد اما با كودتاي سازمان سياي آمريكا به
شكست كشانده شد .خصيصة مهم جنبش اين بود كه عليرغم جنبههاي ليبرالي اما قصد داشت
كشور را از وابستگي به غرب و بيگانگان برهاند و به نوعي ،احيا و تداوم جنبش مشروطه بود.
صبغههايي از دمکراسي در آن مشاهده شد و اقتصاد را بر ريل آن نيز حركت ميداد .قطعيقين
ايران پس از انقالبات ُکردستان و آذربايجان ديگر هيچگاه آرام نشد و ثبات اقتصادي و سياسي
نيافت .در  1949واقعه ترور شاه دستاويزي شد براي انحالل حزب توده و نيروهاي چپ كارگري
كه به براندازي نه بلكه اصالحات اقتصادي و سياسي متوسل ميشدند .چپگرايي هميشه با
سازماندهي دهقانان و كارگران درصدد تغيير ساختار اقتصادي بود و اشتراكيت و كمونالي را
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شعار خود قرارميداد ،ولي ديكتاتوري پهلوي و قدرتهاي خارجي به بهانة ضدسوسياليستي،
كمونيسم را به بيديني ربط ميدادند تا جامعه را عليه آن تحريك نموده و سركوب كنند .مصدق
نيز يك چپگرا نه بلكه يك مليگرا بود.
ازقضا بحران اقتصادي در سال  1950شدت گرفت ،بازرگانان زيادي ورشكست شدند و
بيكاري به اوج رسيد .در تاريخ ايران ،هميشه قراردادهاي نفتي بويژه در دورة پهلوي به زيان
ايران بوده .در دوران مصدق ،جامعه آگاه شد كه در قراردادها نسبت به ايران اجحاف ميشود،
چون حق امتياز مبلغي ثابت است ،اما قيمتها و سود براي شركت استخراجكننده روزبهروز
باال ميرود .اگر سود حاصل از استخراج نفت را از آغاز بهرهبرداري حساب كنيم از  1908الي
 1950ميالدي شركت نفت انگليس ـ ايران بين  3تا  5ميليارد دالر سود خالص داشته كه بين 10
تا  20درصد آن به ايران پرداخت شد .در سال  1947حق امتياز ايران  7ميليون پوند شد .شركت
نفت انگليس از پرداخت حق گمركي وارداتش به ايران به ارزش  6ميليون پوند و نيز از ماليات
بر صادرات از ايران به مبلغ  20ميليون پوند معاف بوده است .در آن زمان ايران در ازاي هر بشكه
نفت  8سنت دريافت ميكرد درحالي كه بحرين  35سنت ،عربستان  56سنت و عراق  60سنت
دريافت ميكردند.
مردم به رهبري مصدق خواهان لغو قرارداد و حق امتياز نفت و مليشدن آن شدند .كارگران
صنعت نفت هم با اعتصابات خود خواستار مليشدن صنعت نفت و افزايش مزدها شدند .بدنبال
تصويب در مجلس و سناي ايران ،شاه ايجاد شركت ملي بجاي شركت نفت (وابسته به انگليس)
را اعالم كرد .انگليس هم به محاصرة اقتصادي ايران دست زد .اين مبارزه مردم دو سال بطول
انجاميد .همة احزاب راستگرا و چپگرا از مصدق و مليشدن نفت حمايت كردند« .مجاهدين
اسالم» به رهبري ابوالقاسم كاشاني كه عمدتا حول محور بازار شكل گرفت ،از مصدق و حزب
او(جبهه ملي) اعالم پشتيباني كرد .مصدق برنامهاي سهمحوري داشت «مليكردن منابع ايران،
برقراري دمکراسي پارلماني و اصالحات داخلي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي» .اين برنامه،
ساختار اقتصاد را بكلي تغيير ميداد و آن را از چنگ شاه ،درباريان و قدرتهاي خارج رها
ميساخت .گرايش روشنفكران مترقي و كارگران به حزب توده و چپگرايان هم ميل جامعه
به احياي اقتصاد مردمي و كموني را خاطرنشان ميساخت و اگرچه جنبش ملينفت و اقدامات
مصدق از برآوردن آن آرزو و آرمان دور بود ،ولي گامهايي برميداشت .چهبسا امپرياليسم
ايراني مختلط با فئوداليسم كه در دست ديكتاتوري پهلوي قرارداشتند ،آه از نهاد جامعه برآورده
بودند .در اين اثنا ،روحانيون بر سمتوسوي تحوالت بازار در قبال جنبش مصدق تأثيرگذار
بودند .قسمتي از بازاريان خاصه پيشهوران ،مغازهداران و بازرگانان تكيهگاه مصدق محسوب
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ميگشتند .مصدق حتي به ائتالف با سران ايالت و روستاها انديشيد .قشقاييها خود را طرفدار
مصدق ولي بختياريها را دستنشانده انگليس ميخواندند .گرايشات خود مصدق بورژوازانه
و مليگرايانه بود ،ولي اكثر طبقات با يك تركيب متنوع از جنبش او حمايت كردند .هر طبقه
با هر مرام ايدئولوژيكي به آيندة پس از پيروزي جنبش و ايجاد تغييرات ساختاري اقتصادي
و سياسي اميدوار بود .آخر سر ،ائتالف مردمي از داخل و خارج زير فشار تحوالت اقتصادي
داخلي و قدرتهاي خارجي قرارگرفت و سرانجام تجزيه شد .مصدق باورداشت با توسل به نفت
بودجة ساالنه تأمينميگردد و قادر خواهدبود با فقر ،بيماري و عقبماندگي جامعه مبارزه كند.
م نفت ايران در سطح جهاني و محاصرة اقتصادي كار را سخت كرد .ايران هم به اقتصاد
تحري 
بدون نفت متمايل شد .چون گفته ميشد درآمد نفت تا قبل از آن نامولد بوده و تنها نخبگان،
ديوانساالران ردههاي باال ،اميران ارتش ،دربار و بطور غيرمستقيم زمينداران و تجار بزرگ بدون
پرداخت ماليات از رانت آن استفاده ميبرند .در سال  1952با درايت مصدق ،صادرات نفت
ايران ناچيز شد ،اما بودجه متعادل ماند و اقتصاد بدون نفت براي نخستين بار با توفيق روبرو شد.
دولت در سال آينده  25درصد از واردات كاست .تراز تجاري مثبت بود و اگرچه مازاد ساالنه
كمتر از سابق بود ولي چشمانداز ،مطلوب مينمود .توليد كاهشيافت ،اما در رشد ناخالص
ملي كاهشي پديد نيامد .اينها نشانداد كه ساختار اقتصادي سرمايهدارانه متكي بر محصول نفت
كه دولت را شديدا رانتير ميساخت و رانت هم بسوي دولتمردان و ثروتمندان سرازير ميشد،
ميتواند متزلزل گردد و بجاي آن ،توليد مردممحور جاي آن را بگيرد .همة صنايع و توليدات
غير نفتمحور ،گسترش پيداكردند .كارگران تا سال  1953ميالدي ساالنه قريب  50اعتصاب
براه ميانداختند كه نشانة عطش آنها براي مقابله با طبقات ثروتمند و دولتي و نيز سرمايهداري
نفوذيافته بود .كشاورزي هم پيشرفت كرد .بخاطر عدم فروش نفت ،دولت در حوزة درآمد
نفتي ،گمركي و واردات با افت و كاهش روبرو شد .فشارهاي دولت و خارجيها كمكم كسري
تصاعدي بودجه را موجب گشت .نوعي خودكفايي حاصل گرديد ولي در كل وضعيت اقتصاد
ايران دوران مصدق نه نااميدكننده و نه دلگرمكننده بود .تورم افزايش يافت و بر شهرنشينان و
كارگران بخاطر مزد ناكافي فشارميآورد .دستاويز مصدق در همة زمينهها هويدا شد .دمکراسي
رشد كرد ،آزادي بيان و رسانهها حاصل شد ،نظامهاي قضايي و آموزشي تغييركردند و تنها
مانده بود اصالحات اقتصادي در رابطه با كشاورزي و كارگري صورت گيرد .مصدق وقتي پس
از استعفا باز به تصدي نخستوزيري دستيافت در برابر قدرت دربار به اقداماتي دستزد و
حتي از شاه خواست امالك سلطنتي را به دولت واگذار نمايد .اميران بلندپايه ارتش هم به اتهام
رشوهخواري و اختالف تصفيه شدند 15 .درصد از بودجه ارتش هم کاسته شد .وقتي تمركز همة
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قدرت به دست مصدق افتاد ،برخي از جمله روحانيون(كاشاني) حسادت كرده و به مخالفت با او
برخاستند .اين اختالفات از توان جنبش كاست و مردم را رنجاند .مخالفان حسود ،باز به سمت
دربار گرائيدند .اين تجزيهها در كنار دخالت خارجيها خاصه آمريكا به سقوط مصدق بر اثر
كودتا انجاميد .پس از كودتا ،رژيم شاه در  1954م با كارتل بينالمللي نفت يا كنسرسيوم 1به
توافقي دست يافت كه شرايط آن به مراتب پائينتر از شرايط مليشدن بود.
مصدق خواست ثروت را ملي كند و در اين راه دستاوردهايي داشت و حداقل به آگاهسازي
در جامعه همت گماشت ،اما حل بنيادين يك مسئله اجتماعي تحت عنوان اقتصاد در برابر
«اقتصاد سياسي دولتـ ملت» جزو آرمانهاي وي نبود ،زيرا شمههاي قوي ليبرالي در
مرام او اجازة انديشيدن در آن آوردگاه را نميداد .چون مليگرا هم بود ،به رهايي ملي از بند
استعمار خارجي با تكيه بر رهيافتهاي ليبرالي و ساختارهاي مسئلهدار آن دست به دامن شد.
اگر جنبش مصدق با سوسياليستها و چپگرايان متحد ميشد ،شايد با سرنگونكردن كامل
پهلوي ميتوانست به آمال تجددخواهي و دمکراسي نوين برسد .غيرمذهبيبودن نيز خأل ديگر
بود ،زيرا روحانيون با تسلط بر بازار ،بخشي از آن را همراه خود از جنبش دورساختند .گذشته از
جذبنكردن ارتش و بخشي از نهادهاي پرقدرتتر ديوانساالري دربار ،حتي نتوانست ريشههاي
تأمين مالي دربار شاه را بخشكاند .پس از جنبش ،ديگر اين آمريكا بود كه در عرصة اقتصاد
سراسر ايران به غول استعمار نو مبدل گرديد .درحالي كه ايران در كل وابستة اقتصادي بود،
دربرگرفتن راه ميانه و غيرراديكال در برابر سلطنت پهلوي و ارتش آن ،عاقالنه نبود.
۱۰ـ شاه ،تثبیت سرمایهداری ایرانی
تحوالتي كه در ساختار اجتماعي و اقتصادي پس از بازگشت مجدد شاه به قدرت با كنارزدن
مصدق رويداد ،دورهاي از وابستگي به استعمار نو(آمريكا) و گذار كشاورزي سنتي به صنعتي
سرمايهداري و نيز تغيير چهرة شهرها بهمثابه يك ساختار متكي بر نفت و رانت و بودجة آن ،بود.
مسلما بازهم توسعهاي كه از  1353به بعد رويداد ،از نوع وابستگي به سرمايهداري در چارچوب
نظام جهاني و هژموني آن از آب درآمد .شاه به دنبال تبديل ايران به يك قدرت بزرگ جهاني
اما از جنس صنعتي دويد .برخي پژوهشگران از قبيل آبراهاميان معتقدند كه در آن دورة پهلوي
«يك انقالب صنعتي كوچك» روي داده .برخي همچو كاتوزيان هم رشد صرف اقتصادي را
كل توسعه قلمداد نميكنند.
آنچه مسلم است ،دولت شاه يك دولت به تمام معنا رانتير بود كه از سرچشمة تكمحصولي
ُ . 1کن ُْس ْرسیوم (به انگلیسی :ائتالف یا هم فرجام به پیوند دو یا چند فرد ،شرکت ،سازمان یا حکومت (یا ترکیبی از اینها) باهم برای انجام کنشهای هماهنگ
یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گویند.
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نفت تغذيه ميشد و اين نوع اقتصادها معموال متزلزل و در صورت مداخالت استعماري ،وابسته
هستند ،پس رشد كامل و معقول محسوب نميگردند .سرماية ايران هم در بازارهاي جهاني
به گردش درآمد ،اما نيروي كار نه و گذشته از آن ،رشد اقتصادي به نسبت تهران و پيرامون
همچو ُکردستان ،خوزستان و بلوچستان بشدت ناموزون بود .اين يعني نابرابري در توزيع
منابع ثروت ،ثروت و درآمد .شاه در واقع نوع سرمايهداري در ايران را براي نخستينبار كامل
كرد و جمهوري اسالمي آن را بصورت منحصربهفرد تداوم بخشيد .سرمايهداري جنيني به فرم
سرمايهداري رشديافته و غولآسا درآمد درحالي كه فشارهاي استعمار جهاني همچنان ادامه
داشت .اين نوع از سرمايهداري رشديافته در واقع در دايرة تنگ «صنعتيشدن ،دولت و
بورژوازي» محدود نماند ،بلكه كل عرصههاي «فرهنگ ،طبقات ،سياست و اجتماع» را
دربرگرفت و بدانها هم نفوذ ذهنيتي و فكري كرد و اين يعني تغيير عمدة ساختاري .ديكتاتوري
شاه جامعه را با توسل به زور و فشار دولتي مجبور به مشاركت در فرايند آن نوع سرمايهداري
كرد .براي اين ديكتاتوري ،دو عامل قدرت ،يعني «ارتش و نفت» نقش ايفا نمودند و هر
دو را به منبع سلطه مبدل ساخت .تمامي دگرانديشان بويژه سوسياليستها و چپگرايان در
قالب احزاب گوناگون را سركوب ساخت .دستگاه مخوف ساواك را در راستاي ارعاب بازار،
دانشگاه و شهر و ايالت تأسيس نمود .تمامي اينها پهلوي را مقابل شكلگيري مبارزات مردمي
در داخل و فشارهاي نظام جهاني در خارج قرارداد .بحران كسري تراز پرداختها از سال 1958
م موقعيت شاه را مجددا در برابر دگرانديشان تضعيف نمود .آمريكا هم در آن دوره فشار آورد
كه علي اميني ،شخصيت ليبرال و منتقد را به نخستوزيري منصوب كند تا اصالحات ارضي
را به انجام برساند .چهبسا زمينداران و روحانيون با برنامة اصالحات شديدا مخالفت نمودند.
روحانيون حتي اعطاي حق رأي به زنان را محكوم كردند .در سال  1963م(1342ش) خميني
وارد صحنه شد كه به دنبال واقعه  15خرداد دستگير و به خارج تبعيد شد .اين سركوبها شاه
را دوباره قدرتمند ساخت و آمريكا از او حمايت كرد .شاه همانند پدرش ديكتاتوري نظامي
برقرار ساخت .نفت و ثروت آن عمدهترين تكيهگاه شاه بر مسند قدرت بود و اگر كارگران
حوزة صنعت نفت كه جمعيتشان چند برابر شده بود هر آن اعتصاب ميكردند ،دولت شاه
فلج ميشد ،اما اين واقعه روي نداد .مصدق از سلطة نفت بيزار ولي شاه عاشق آن بود .در فاصله
سالهاي  1945الي 1963م كنسرسيوم انگليس بابت هر تن نفت  ۱۲.۵۶دالر سود برد درحالي كه
سود ايران از هر تن تنها يکونيم دالر شد .در ساية جنگ اعرابـ اسرائيل قيمت نفت باال رفت و
درآمد دولت ايران عليرغم استثمارگري خارجيها ،افزايش يافت .درآمد ايران از فروش نفت
هزار برابر شد يعني از  22ميليون دالر در سال  1945م به  20ميليارد دالر در  1977رسيد .در
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سال  1977نفت  38درصد توليد ناخالص ملي 77 ،درصد درآمد دولت و  87درصد ارز خارجي
كشور را تأمين ميكرد و به منبع رانت بزرگ هم براي پهلوي و هم جمهوري واليي مبدلشد.
اقتصاد سراسر ايران به دولت مركزي و آن نيز به خارجيان استعمارگر وابسته بود .شركت ملي
نفت ايران محرمانه و مرتبا بخشي از درآمد نفت را به حساب شاه واريز ميكرد .بنا به گزارشها
اين مبلغ در  1976م دستكم يك ميليارد دالر بوده .شاه همچنين بنياد پهلوي را بنانهاد كه ارزش
داراييهايش در دهه  1970م به سه ميليارد دالر ميرسيد .اين رسم پهلوي را بعدها چند بنياد
وابسته به رهبري در ايران بصورت غولآساتر ادامه دادند .كار بنياد ،مديريت طرحهاي سلطنتي،
پرداخت مستمري و مزايا به وابستگان و كنترل بخشهاي بزرگ كليدي نظير كشاورزي ،مسكن،
مصالح ساختماني ،بيمه ،هتل ،اتومبيل ،توليد مواد غذايي و چاپخانه بود .ثروت خاندان سلطنتي
به  5ـ  20ميليارد دالر ميرسيد كه از شرکتهاي كشتوصنعت و كارخانهها در ايران حاصل
ميشد .بعنوان مثال ،شاه و فرح به استان ُکردستان سفر ميكردند تا پروژة كشت ترياك در
اراضي موچش را گسترش دهند .فساد و غارت به اوج رسيده بود .از شاه تا وزير و رؤساي
نهادها و ارتش همه به غارت مشغول و اكثرا بخشي از مقاطعهكاريهاي پرسود را در انحصار
ميگرفتند .درباريان با چاپيدن مازاد اقتصاد كشور در عوض برای شاه و خاندان او نوكري كرده
و جامعه را له ميكردند .سازمان جاسوسي و نيروهاي مسلح نيز ماشين سركوب شدند و بين 25
تا  40درصد بودجه كشور را جذب كردند .همچنين هزينههاي دفاعي از  ۱.۹ميليارد دالر از
سال  1930به ۹.۹ميليارد دالر تا پايان پهلوي رسيد .حدود  10ميليارد دالر تسليحات از آمريكا
خريداري شد و تعداد  24هزار مشاور آمريكايي در نيروهاي مسلح ايران خدمت كرده و ايران را
بشدت وابسته ساختند .شاه در درجة نخست ارتش چهارم جهان را براي سركوب جامعه خود كه
مرتبا به قيام و جنبش دست ميزدند ،ميخواست .اگر پول هنگفتي كه پهلوي براي دربار و ارتش
خرج ميكرد به جامعه تخصيص ميداد ،مسلما حتي نيازي به شكلگيري انقالب  1357نميبود
و زندگي مردم عميقا دگرگون ميشد .اما از ساواك گرفته تا ارتش ،هشت سازمان همپوشان
نظامي را براي سركوب ايجادكرد.
ايران تا سال  1976م تا تعداد  100هزار زنداني سياسي داشت كه نشانة ناراضيبودن شديد
جامعه نسبت به پهلوي بود 80 .هزار كارمند در سالهاي دهة پاياني پهلوي هم با ابزار پول به
دربار و دولت وابسته گردانده شده بودند .بعد از كودتا عليه مصدق هم مجلس به دست دربار،
زمينداران و خانوادههاي پرنفوذ افتاد .در فاصله سالهاي  1950تا  1970ميالدي  80درصد
سناتورها را زمينداران بزرگ تشكيل ميدادند .شاه در ميان نخبگان اقتصادي بخاطر ثروت
بيشمار و موقعيت محورياش ،ممتاز بود .شاه با انجام اصالحات ارضي دهة  1960م هر چند در
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موضع اقتصادي ،زمينداران را باقي گذاشت ولي قدرت سياسي را از آنها سلب و به خود گرهزد.
بازرگانان و سوداگران بزرگ به دولت و سرماية خارجي وابسته بودند و از اين وابستگي سود
ميبردند .شاه بازيگر بزرگ نظام و اقتصاد بود اما اين به نارضايتي برخي نخبگان باال و جامعة
مدني تهيدست و سركوبشده منتهي ميشد.
۱۱ـ زوال شیوة تولید روستایی
ساختار اقتصادي ،ساختار طبقاتي جامعه را شكلميدهد .مراحل اقتصاد سرآمد ايران دورة
پهلوي اكثرا به بحرانهاي عميق اقتصادي و اجتماعي انجاميده .ساختار همچنان به غرب وابسته
ماند و كامال در پوستين سرمايهداري افسارگسيخته خزيد .شاه نخست ساختار اقتصاد را بر
كشاورزي ،برخي صنايع سبك و واردات گسترده متكي گرداند و جامعهاي مصرفي بهبارآورد.
در پي بحران كسري تراز پرداختها در روابط خارجي اقتصاد ،صادرات افت كرد و واردات
پيشيگرفت .اين بحران به بيثباتي سياسي عميق از سال  1960انجاميد .همين بيثباتي ،پهلوي را
به موجب تحريكها و برنامههاي غرب و آمريكا به سمت گذار همهجانبه به اقتصاد سرمايهداري
سوقداد .در آخر كار نيز با انجام اصالحات ارضي كه مرگ «نظام دهقاني سهمبري» بود،
ساختار كال دگرگون گرديد .اتكاي بر نفت هم آخرين حلقه تكميلي شد .در روند صنعتيشدن
نيز نوع صنعت مونتاژ را پيروي كرد كه همة اينها در كنار فشار و سركوب كامل ،كه تعيين همة
مؤلفههاي اقتصاد به دست دولت افتاد ،تورم چند صباحي مهار شد .در دوسه سال پاياني قدرت
شاه ،مرحلهاي مهار ناشدني از سرمايهداري وابسته و معضلدار آغاز و غدههاي سرطاني اقتصاد
شديدا نابرابر و ظالمانه سربازکردند .از جمله اين غدهها اتكاي بيش از حد بر نفت وابسته به
قدرت خارجي ،خريد تسليحات ،فساد درباري و دولتي ،مصارف نابجا و بيش از حد ،طرحهاي
صنعتيشدن بدون ستونهاي دانش كافي بود كه در همة آنها مردم از سهمبري معقول حذفشده
بودند.
جمعيت كشور در  1940ميالدي  14ميليون 27 ،ميليون در  1966و  33ميليون در 1976
گزارش شده .اما اين رشد جمعيت در ميان بخشهاي اقتصادي متفاوت بود .دورة پهلوي به
تناسب سرمايهداريشدن گسترده ،شهري شد :جمعيت شهري از  22درصد در سال  1940به
 47درصد در  1976م افزايش يافت يعني روند مهاجرت روستا به شهر تسريع يافت و حوزة
اقتصاد اين بخش از جمعيت كشاورزي به حوزة خدماتي و صنعتي از نوع سرمايهداري مصرفي
منتقل شد .در سال  1348از  46درصد جمعيت شاغل تهران بطور متوسط هر فرد ماهي 50
دالر مزد ميگرفت ،اما مهاجران روستايي كه به شهرها سرازير شدند و برخي آمارها تعداد
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آنها را  3ميليون گزارش دادهاند ،در يك ماه  9دالر مزد گرفتهاند .اكثر آنها در كورهپزخانهها،
ساختمانهاي نيمهتمام ،چادر ،زاغه يا كلبههاي محقر زندگي ميكردند.
توليد ناخالص ملي در ساية فروش نفت از  3ميليارد دالر در سال  1953م به  53ميليارد دالر
در  1977م رسيد .پس درآمد سرانة هر ايراني كه در سال  53ميالدي  166دالر بود ،ده برابر
گرديد و در سال  77م به  1514دالر رسيد و ايران در رديف باالترين كشورها از اين حيث
قرارگرفت .اين رشد ،بصورت برابر ميان طبقات و بخشهاي جامعه بصورت برابر توزيع نگشت.
برنامة اصالحات ارضي كه بر ريل «انقالب سفيد شاه» قرار گرفت يك تحول كيفي بود كه
در اثر آن «وجهتوليد دهقاني سهمبري و بهرة مالكانه» جاي خود را به مالكيت خصوصي بر
زمين و توليد زراعي سرمايهدارانه بخشيد .البته به دليل عدم حمايتها و ساختار مسئلهدار و
نابرابر سرمايهدارانه ،عملكرد در حوزة كشاورزي عمدتا منفي بود .صرفا دورة قدرت مالكان و
مباشران در روستاها بر چيده شد ولي نابرابري و تبعيض نه تنها رفع نگشت بلكه خشنتر هم شد.
در اصالحات ارضي ،قدرت از زميندار سلب شد اما به روستايي تفويض نشد ،بلكه به دولت
انتقال يافت و همين نيز شاه و دولتمردان را خشنود و وسوسه كرد .در مرحلة نخست اصالحات،
مالكيت بزرگ مالكان به حداكثر يك روستا محدود ميشد و دولت بقيه امالك هر مالك را
با درنظرگرفتن ميزان مالياتي كه مالك قبال بابت آنها ميپرداخته ،ميخريد كه به نفع دولت
بود .سپس امالك را به روستائياني كه حق نسق داشتند و با مالك در رابطه «سهمبري» بودند،
ميفروخت ،اما خوشنشينها و دهقانان بدون حق نسق در اين مرحله صاحب زمين نشدند كه
نابرابري بود .نسقها در ُکردستان از  3تا  10هكتار زمين ميبوده كه در مناطق مختلف ،ارقام،
حتي از حيث ديمي و آبيبودن زمين ،متفاوت بود .با توجه به اينكه نظام فئودالي يك نظام رانتي
بر محوريت زمين و مطابق قوانين مزارعه بوده ،در نسقها ،قوانين اجارهاي(رانتي) بر حسب
زمين و سرمايه و ابزار زرع(مثال بذر ،گاوآهن و كارگر) ،در قرارداد تنظيمميگشت .شاه با حسادت
نسبت به وزراي خود و بر كناري دو وزير (كشاورزي) مرحلة دوم اصالحات را آغاز نمود كه به
موجب آن ،عالوه بر مالك ،زن و فرزندان او نيز ميتوانستند هر يك يك پارچه آبادي را به
خود اختصاص دهند .اين مرحله مترقي بود .چهبسا زمينهاي كشت ماشيني و باغها از شمول
قانون اصالحات معاف شدند ،مالكان حق داشتند زميني را به اجاره بدهند ،بفروشند يا آن را ميان
خود و دهقانان تقسيم كنند .همچنين حق نسق دهقانان را بخرند يا با آنها شركت سهامي زراعي
تشكيل بدهند .اين نوع تغيير ساختار تحت عنوان اصالحات و انقالب سفيد شاه در واقع عرض
اندامي هم بود در برابر سوسياليسم رشديافته در ايران كه قدرتهايي چون آمريكا و انگليس
هم در آن سهيم بودند .كماكان نابرابري و تبعيض به دليل سوسياليستينبودن ادامه يافت و حتي
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بيشتر هم شد .خصومت پهلوي و غرب با تحوالت سوسياليستي ،فرايندي جهاني ،خاورميانهاي
و ايراني داشت و هيچگاه اجازه نميدادند اقتصاد كمونالي از حيث سياسي فراروي سرمايهداري
غارتگر مزاحمت ايجاد كند و يا جاي آن را بگيرد .اين تحوالت به مبنايي ساختاري براي دورة
جمهوري اسالمي عليه «جامعه و سوسياليسم» نيز تبديل شد.
در انقالب سفيد كه سرمايهدارانه بود ،چند اصل ديگر نيز گنجانده شد كه به موجب آن،
فروش سهام كارخانههاي دولتي به منظور پرداخت بهاي زمين به مالكان يكي از اين اصول
بود كه زمينداران را به سرمايهداران صنعتي تبديل ميكرد .حتي خصوصيبودن را بصورت
خطرناك رشد داد .مرحلة سوم اصالحات ارضي در سال  1967م شروع شد و همه زمينهايي
كه در مرحلة دوم در دست مالكان باقيمانده بود ،به دهقانان اجاره داده شد و دهقانان خردهپا
ازدياد يافتند ،اما دولت در ضمن ،زمينهاي بزرگ زير كشت ماشيني و شركت سهامي زراعي
شامل چند دهكده و كشاورزي صنعتي در مساحتهاي بزرگ را تشويق نمود .بنا بر آمارها93 ،
درصد روستائيان صاحب زمين شدند ولي اين به نفع آنها نبود ،زيرا موقعيت اقتصادي اكثريت
قريب به اتفاق آنها تغييري نكرد چون حمايت نميشدند .كماكان در عمل نيمي از زمينها
تقسيم نشد و در اختيار بزرگمالكان باقيماند و زمينهاي نامرغوب به روستائيان داده شد .بعد
از پايان اصالحات 45 ،هزار زميندار عمدتا غايب و بزرگ باقي ماندند كه همة اينها به شكست
اصالحات ارضي انجاميد .مالكان بزرگ با فروش زمينها به بانكداري ،تجارت و مقاطعهكاري
روكردند .بسياري هم زمينداري خود را حفظ كرده و با اجيركردن كارگران مزدبگير به منش
فئودالي ادامه دادند .طبقة خوشنشين و برخي از طبقة متوسط روستا كه زمين نداشتند ،در كنار
دولت و زمينداران بزرگ بر وضعيت سياسي روستا مسلط شدند و در مقام اعضاي انجمن ده،
انجمنهاي تعاوني و خانههاي اصناف ،موقعيت خويش را مستحكم ساختند و مرفه گشتند.
اكثريت روستائيان سراسر ايران جزو طبقة كمزمين با درجة نامرغوب و يا مزدبگير بودند و مابقي
زير خط فقر زندگي ميگذراندند .چهبسا ماشينيشدن كشاورزي موجب بيكاري قشر مزدبگيران
آن حوزه شد و معيشت آنها را سختتر كرد .جمعيت روستا كه در برابر شهر ( 47درصد) افت
كرده و در سال  1972ميالدي  38درصد شده بود ،از امكانات آموزشي و بهداشت برخوردار
نبودند .كمكم همهچيز روستا به دست دولت و ارتش افتاد و از معلم تا بهدار و آبادگر ،ارتشي
و دولتي بودند همچو «سپاهدانش ،سپاهبهداشت و غيره» .نابرابري طبقاتي با تغييرات سرمايهدارانه
و وابستگي بيشتر ،تشديد شد و روستائيان نه تنها هوادار پهلوي نشدند بلكه در مقابل آن هم
قرارگرفتند .روستا نه تنها در برابر ساختار شهري سقوطكرد بلكه با زوال حوزة كشاورزي ديگر
تنها قريب  15درصد بودجة كشور به روستا و زراعت تخصيص مييافت .در واقع اصالحات
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ارضي ،ماشينيشدن كشاورزي و گسترش مناسبات سرمايهداري ،حوزة روستا را نابودكرد.
بنا به محاسبة كاتوزيان 35 ،درصد جمع توليدات صنعتي و  28درصد صادرات غيرنفتي به
بخش خردهكااليي تعلق داشت .اين ارقام براي بخش صنايع جديد و وجهتوليد سرمايهداري
به ترتيب  57درصد و  21درصد بوده است .در سال  1351ش  191هزار كارگاه كه ميانگين
تعداد كارگرانشان  3نفر بود 65 ،درصد كارگران صنعتي را جذب كرده بودند اما تنها 35
درصد ارزش ناخالص را توليد ميكردند .امنيت شغلي وجودنداشت ،دستمزدها قليل و روابط
نيز پدرمآبانه بود .به هر حال پيشهوران شهري و روستايي در حوزة خردهكااليي از سوي دولت و
سرمايهداري بهرهكشي ميشدند .دولت پهلوي  14واحد بزرگ كشت و صنعت هريك با بيش
از  5هزار هكتار زمين را تا سال  1978ايجاد كرد كه دولت ،سرمايهداران خصوصي ،بانكهاي
بينالمللي نظير چيس ،ستيكواپ و بانك آمريكا ،شركتهاي چندمليتي نظير شل ،ميتسويي،
جاناير ،داوكهيكال در اين واحدها سرمايهگذاري كردند .اين واحدها با هزينههاي نامربوط و
نابرابري مضاعف ،غير اقتصادي از آب درآمدند .اين واحدها دهقانان را از زمينها بيرون راندند
و بيكاري را به حد خطر رساندند .اين درحالي است كه بصورت طبيعي بيكاري در روستا نبايد
وجود خارجي داشتهباشد .خردهزمينداري هم نتوانست شكست آن واحدهاي بزرگ را جبران
نمايد .تمامي اينها بخاطر سياست و مرام غلطي بود كه توليد سنتي روستايي را به توليد و زراعت
سرمايهدارانه نابرابر تغيير داد و از اين پس ديگر فشار بازار سرمايهدارانه بر آنها مستقيم و محرز
شده بود.
در كنار روستا جمعيت عشايري و شيوة توليد آن هم سقوطكرد و به جمعيت شهر ضميمه
شد .ديگر تنها  6درصد از جمعيت را در  1976تشكيل ميدادند .شاه نيز همانند رضاخان پدر،
سياست اسكان عشاير را درپيشگرفت و در جريان اصالحات ارضي ،مراتع كشور را ملي اعالم
و از ايالت سلب نمود ،لذا بيش از پيش به دولت وابسته شدند .سران ايالت به پايگاه سياسي
و اقتصادي خود ادامه دادند اما مردم ايالت با تغيير عميق ساختار اجتماعي تهيدست و بينظم
شدند .زندگي عشاير و ايالت دشوارتر شد و آمار و ارقام وضعيت تغذيه در روستاها حاكي از
سؤتغذيه شديد در ُکردستان ،خوزستان و لرستانات(بويژه بختياري) يعني همان مناطقي كه جمعيت
زياد ايلي را داشتهاند ،بود .حتي اين اوضاع از آگاهي عشايري كاست .به دليل اينكه ايالت كار
اصلي دامپروري داشتند ولي آن تنزل يافت ،كاهش توليد گوشت و فرآوردههاي شير در دهه
 1960الجرم شد .در كل شيوة حيات شبانكارگي تغييريافت و ويژگيهاي سرمايهدارانه به خود
گرفتند .ديگر در كنار وجهتوليد شبانكارگي محدود« ،واحدهاي توليد دامپروري سرمايهدارانه»
پديدار شدند لذا سهم و نقش شبانكارگي در اقتصاد كاهشيافت.
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وجهتوليد سرمايهداري هم در حوزههاي صنعت ،ساختمان ،خدمات ،ديوانساالري دولتي
و مشاغل طبقة متوسط در دهة  1970بصورت بزرگترين وجهتوليد در بخش شهري درآمد.
روند صنعتيشدن در دهه  1970با توليد چند قلم كاالي اساسي وكاالهاي واسطهاي نظير مواد
شيميايي ،فوالد و ابزارهاي ماشيني مجهز گرديد ولي از واردات نكاست و حتي در كنار آن هم
بر مشكالت صنعتيشدن سرمايهداري ايران افزوده شد .با اينحال سهم صادرات صنعتي ايران
در سال  1975م تنها  2تا  3درصد كل صادرات بود .اوضاع صنعتيشدن و توليد كارخانهاي،
افزايش تعداد كارگران كشور و اوضاع سخت آنها ،اسفناك شد .عمدة سرماية صنايع اتومبيل
مونتاژ به شركتهاي چندمليتي تعلق داشت .توليد فوالد ،آلومينيوم ،پتروشيمي ،مواد شيميايي
اساسي و داروسازي و كارخانههاي ابزار ماشيني توليدشان چندبرابر شد ،اما كفاف نيازهاي
داخلي را نميكرد .صنايع اتومبيل صرفا مونتاژ بود و شركتهاي دارويي متكي بر واردات
دارو بودند نه توليد 40 .درصد سرماية بانكداري زير سلطة بانك توسعة صنعت و معدن ايران
به خارجيان تعلقداشت .مشكالت اقتصادي ايران بخاطر سرمايهداريشدن بحرانزا دچار سكته
شدهبود و تبعات اجتماعي و معيشتي پيداكرد .لذا در سال  1975م رونق پايانيافت و بحران
اقتصادي شروعشد .معضل اصل آنجا بود كه ايران در فرايند صنعتيشدن وابسته گرديد و بشدت
ساختار غلط بخود گرفت و ديده شد كه توليد صنعتي به خارجيان وابسته است .در وجهتوليد
سرمايهداري ،طبقات سرمايهدار ،دولتي و خارجي مسلط بودند و سرنوشت طبقة كارگر به آنها
گرهخورد .در سال  1974م تنها  45درصد شرکتها را در كنترل داشتند .سرمايهداران محلي كه
همان زمينداران سابق بودند بدون وصلشدن به دربار توان پيشرفت نمييافتند .نوعي بورژوازي
متزلزل و ناراضي رشد كردهبود كه خود در حق طبقة كارگر حالت پدرمآبانه بهخود گرفته بود.
سرماية خارجي نيز يكي از عناصر مسلط در اقتصاد ايران بود و در سال  1977ميزان آن در ايران
به  ۵.۲ميليارد دالر رسيد و در همة حوزههاي بنيادين توليدي حضور يافت.
۱۲ـ شهر ،مکان استثمار
رشد سرمايهداري ،وجهتوليد سهمبري و تغيير آن به وجهتوليد سرمايهداري در بخش
كشاورزي ،تبعات منفي ديگري برآورد .دهقان سهمبر به دهقان خردهپا و مالكزمين ،زميندار
بزرگ به سرمايهدار مبدلشدند و واحدهاي بزرگ «كشت و صنعت» با مشاركت دولت و نيز
«شركتهاي چندمليتي» ايجاد شدند .وجهتوليد شبانكارگي از  7درصد به  4درصد افول كرد.
كشاورزي يكجانشين از  ۶۹.۵درصد به  28درصد سقوط كرد ولي وجهتوليد خردهكااليي از
 ۱۳.۵به  ۱۹.۲درصد و بخش سرمايهداري شهري از  10درصد به  ۴۸.۶درصد افزايشيافت .در
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سال  1356جمعا  ۷۶.۸درصد نيروي كار در بخشهاي سرمايهداري كشاورزي و شهري و ۲۳.۲
درصد در وجههاي توليد خردهكااليي و شبانكارگي بودهاند .اكثريت جمعيت شهري ميشود.
سرمايهداري در دوران سلطة شاه در قالب وجه چندمليتي در ايران رشد كرد و نابرابري را
تشديد نمود .بنابراين طبقات گوناگون از جمله كارگران ،دهقانان ،عشاير ،بازرگانان ،پيشهوران،
روحانيان و اقشار حاشية شهري نسبت به دولت ،طبقات مسلط و سرمايهداران خارجي ناراضي
شدند.
۱۳ـ نظم جهاني دورة پهلوي
دهههاي  40و  50شمشي ايران با اوجگيري هژموني جهاني آمريكا ،رقمخورد و بنا به تحليل
عمده ،وضعيت آن زمان ايران ،تغيير پايگاه از «پيراموني» به «نيمهپيراموني» براي هژموني در
نظم جهاني است .از اين حيث ،استثمار در ايران دووجهي شد يعني هم برخي كشورهاي فقير
را استثماركرد و هم خود مورد استثمار قدرتهاي جهاني قرارگرفت .ايران دورة محمدرضاشاه
از لحاظ سياسي و اقتصادي وابسته به چند قدرت جهاني بود .عليرغم افزايش توليد نفت اما
تراز تجاري بدون نفت و گاهي حتي با آن ،منفي بوده .سياست و مسيري مخالف مصدق از
سوي شاه دربرگرفته شد كه موجد آن وضعيت شد .استقراض خارجي يكي از راههاي رهايي
از كسريهاي مالي بود .صادرات ايران در سال  1342شمسي  77درصد بر نفت و گاز متكي
شد كه اين رقم در سال  1357به رقم باورنكردني  98درصد رسيد .پهلوي كه رشد كارخانجات
و صنعتيشدن سرمايهدارانه را مباهات خود ميدانست ،در سال  57ش تنها  21درصد صادرات
غيرنفتي او متعلق به صنعت جديد بود .توليد سرمايهدارانه از حيث صادرات بسيار نازل و
ناتوان در رقابت عليه بازار جهاني از آب درآمد و همة نيازهاي بازار داخلي از ناحيه تجارت
و تجارتپيشگي برآورده ميشد .واردات بيش از حد و تكيه بر آن ،وابستگي ايران به نظام
جهاني را تأييد ميكند .رژيم پهلوي با اين اوضاع تنها  10درصد درآمد نفت را به حوزة توسعه
تخصيص ميداد .آمريكا در ساية كودتاي  1341جاي انگليس را در حيطة سياسي ،اقتصادي و
نظامي در ايران گرفت .آمريكا و اروپائيان با حضور شركتهاي چندمليتي و سرمايهگذاري در
بخشهاي مختلف كشاورزي ،پتروشيمي ،دارويي ،فلزات و حتي بانكداري ،در عرصه اقتصاد
ايران فعالشد و به استثمار پرداختند تا جايي كه قانون كاپيتوالسيون تنظيم گشت .البته ناگفته
نماند كه ميزان سرمايهگذاريهاي آمريكا در ايران بسيار كمتر از كشورهاي ديگر بود .در سال
 1357در ايران  570ميليون دالر ولي در عربستان  2هزار ميليون دالر سرمايهگذاري ميكرد.
 12بانك بزرگ آمريكا  ۲.۲ميليارد دالر در ايران دارايي داشتند .روابط اقتصادي آمريكا با
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ايران در راستاي اهداف سياسي انجام ميگرفت و آن كشور كمكهاي اقتصادي و نظامي
شاياني به ايران ميكرد(مثال يك ميليارد دالر از سال  32الي  39ش) .ريچارد هلمز ،سفير وقت
آمريكا گفته بود«:ايران از نظر سياسي مركز جهان است» .بنابراين آمريكا حتي در پشت پرده در
انتصابات مقامات كليدي دولتي حتي نخستوزيري دخالت ميكرد .آمريكا پس از شكست در
ويتنام ،دكترين نيكسون 1را روي ايران پيادهكرد كه به موجب آن ،آمريكا متحدان قدرتمندي
در مناطق گوناگون جهان ايجاد ميكند تا فضاي اقتصادي و سياسي مساعدي را در مجموعة
كشورهاي جهان سوم فراهم آورد .آمريكا در حد غيرقابل باوري ميلياردها دالر تسليحات نظامي
به ايران فروخت( 17ميليارد دالر در  .)1356حتي تعداد زيادي پرسنل به ايران روانه ميكرد تا ايران
نتواند برخالف منافع او گام بردارد و خود ايرانيان در استفاده از سالحهاي خرديداري شده
ناتوان بودند .اينها نشانة وابستگي كامل به خارجيها بود.
شاه روابط عادي اقتصادي با شوروي داشت و در ازاي اعطاي منافع اقتصادي ،موقعيت
حزب توده طرفدار شوروي را تضعيف كرد .ايران در سال  1329اسرائيل را به صورت دوفاكتو
به رسميت شناخت .اسرائيليها در دهة بعد در آموزش پرسنل ساواك به دولت ايران كمك
كردند .از آن پس بهرغم سياست شاه در اوپك به طرفداري از اعراب و مانور قيمتها از سال
 46الي  52شمسي ،روابط دو كشور خوب بود و دادوستد اسلحه صورت ميپذيرفت.
در كل ،ايران از نظر توسعه ،شديدا وابسته بود و هرچند در ميان كشورهاي جهان سوم از
باالترين نرخ رشد صنعتي و توليد ناخالص ملي برخوردار بود ،اما بخاطر اتكاي بر درآمدهاي
نفتي و عدم رشد صادرات صنعتي ،اقتصادش فريبنده جلوهگر شد .فساد اداري ،كاهش توليد
زراعي و بدي عملكرد در همة بخشها و بويژه رانتيربودن بخاطر اتكاي بر درآمد نفتي ،بحرانزا
گشت .ايران در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه ،هم به اندازه آنها(برزيل ،كرهجنوبي و تايوان)
صنعتي نشد و هم مانند آنها بخش سرماية انحصاري و مالي نداشت .فلذا بخشهاي كشاورزي
و صنعت عقب ماندند.
وابستگی به نظام جهانی سرمایهداری و سلطة امپریالیسم آمریکا با مزید برعلت شدن تمامی
اعتراضات مدنی ،باالخره وقت زوال پهلوی رسید و ملتهای ایران و شرق ُکردستان تومار آن
نظام منحط را درهمپیچیدند.

 . 1سیاستمدار و سیوهفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود ،که از سال  ۱۹۶۹تا  ۱۹۷۴این مقام را در اختیار داشت.

فصل ۲

انقالب 57؛ اقتصاد اسالم سیاسی
موضوع بحث بخش حاضر ،عدم ورود ساختار اجتماعي و مديريتي ايران به عرصة «كمونهاي
خودكفاي روستايي و شهري» بصورت ساختار كمونال با شيوههاي توليد اشتراكي است.
بنابراين در تحليل سيستم اقتصادي نظام جمهوري اسالم سیاسی ايران ،تكية صرف بر اين نكته
كه «نظام» منفور است و به عرصه كمونال ورود نميكند ،كافي نيست ،بلكه بايد مؤلفه دوم را نيز
مدنظر قرارداد و آن اين است كه ايران چه در دوران بردهداري ،چه فئودالي و چه سرمايهداري
بصورت تاريخي ورود نكرده .پس اين دو عامل ،در تحليل نظام اقتصادي تاريخي ـ معاصر ايران
حياتي هستند و زمينة تفسي ِر ساختارمن ِد كليتيِ نظام جمهوري اسالمي را بنا مينهند .از اين حيث،
انقالب  57به دليل عدم ورود به عرصة كمونال ،شكست خورده تلقي ميگردد .مآال ،بر اين
نكات هم واقفيم كه در ضمن اين تغييرات ،اين مسايل تاريخي كه شيوههاي «شبانكارگي و
روستايي» توليد و معيشت تا دوران برآمدن دولت ملي در دوران رضاشاه ،شيوة مسيطر بوده.
كشمكش تاريخي اساسا ميان دو شيوة كمونالي و سرمايهدارانه رخداده و در دوران جمهوري
اسالمي هم ادامه دارد .بزرگترين تضاد جامعه ،مهجورشدن از ساختارهاي اجتماعي كمونال هم
به لحاظ اقتصادي و هم سياسيـ فرهنگي ميباشد .تا به تاريخ امروز ،هيچ «گذار اجتماعي
بنيادي» از شيوههاي استثماري سرمايهدارانه و فئودالي صورت نگرفته است .فلذا ميتوان با
ِ
رويكردي ساختار اقتصادي جامعه ،نتيجه گرفت كه انقالب  57ايران اگرچه هم
هدف تغيير
اسالمي و هم اجتماعي بود ،اما ساختار ،کالميـ شريعتي شد و وجة اسالمي بر وجة اجتماعي
انقالب از سوي واليت فقيهترجيح داده شد و بنابراين ،ساختار اقتصا ِد اجتماع با توجه به خصلت
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تجارت اسالمي و ذهنيت آن ،بشدت ديني شد و چون آن خصلت بسيار ليبرالي و بورژوازانه
شكل دادهشده ،قويا ماهيت سرمايهدارانه با مدل منحصر به فرد خود بهنسبت ساختار جهاني
دارد .از اين منظر ،دو حاكميت پهلوي و جمهوري اسالمي ،جامعه را از شيوههاي شبانكارگي و
روستايي دورگردانده و در ساختارهاي منجالبي سرمايهداري غرق نمودهاند.
1

۱ـ ریشة نظام والیی در ستم پهلوی
در سال  1357خميني و روحانيون از مجراي وقايع اجتماعي دينيمحور ،به يكباره رهبري
انقالب عليه پهلوي را بدست گرفتند و با مصادرة انقالب ،دورويانه ماركسيستها و ليبرالها را با
خود متحدساختند و رژيم پهلوي سرنگون گرديد .مردم رنج تظاهراتهاي گسترده و هزينههاي
آن را كشيدند و كارگران بزرگترين اعتصابات تاريخي را به انجام رساندند .مبارزهاي كه
عمدتا چپگرايان و سوسياليستها دههها انجام دادند در سالهاي  1356و  1357ش از سوي
همة طبقات و تودههاي مردم برگرفته و به اوج رسانده شدُ .کردها و لرستانات در پيشبرد انقالب
مردمي كه هنوز توسط روحانيون مصادره نشدهبود ،نقش بزرگ داشتند .نقش نخبگان مزدور و
گرويده به رژيم پهلوي همچو بختيار در اين ميان كامال منفي بود .در اين سالها هرگونه فعاليت
اقتصادي در مقياس بزرگ صنعتي بويژه توليد نفت تعطيل شد.
كماكان نظرات متفاوت و ضدونقيضي در خصوص ماهيت انقالب ابراز داشتهشده .برخي
معتقدند كه تنها عنصر دين در وقوع انقالب حول محوريت روحانيون ،دخالتداشته و نقش
چپگرايان مخرب بوده و مؤلفههايي چون اقتصاد و ستم و بحران اقتصادي دخيل نبودهاند.
بسياري نيز نقش مؤلفههاي سياسي و اقتصادي را برجستهتر ميسازند .واقعيت اين است كه در
فرايند سرمايهداري ،ايران دوران پهلوي با تضاد و تناقض دروني سياسي و اقتصادي روبرو شد و
بحرانهايي در اين دو عرصه به وجود آمدند .به موازات آن نيز ذهنيت جهاني نظام سرمايهداري
با دو فشار داخلي و خارجي به فرهنگ و سنت جامعه هجوم آورد و بدنبال بيهويتسازي،
وابستهگرداني و استثمار بودند .پس در اين سمتوسو به دين هم ضربهميزد كه تجددخواهي
و غربگرايي نام نهاده شد .همانطور كه آبراهاميان ميگويد ،اينها ،پيوند ميان ساختارهاي
اجتماعي و سياسي را گسست .نظام پهلوي و جامعه بيش از پيش رودرروي هم قرارگرفتند و در
اين اثنا به دليل قويبودن اعتقادات ديني و نقش آن ،فرصت براي خميني جهت دردستگرفتن
سكان انقالب مهياگرديد ،درحاليكه آنكه بيش از همه در همة عرصههاي سياسي ،اقتصادي
 . 1در دوره فئودالیسم ،طبقه کاسب و بازرگانان رو به رشدکمی وکیفی میگذارد و برای امنیت نسبی از دستسلطه فئودالها ،رفته رفته در قالع و قصبات نوظهوری به
نام بورگ(که اصطالح بورگر یا بورژوا نیز از آن میآید) متمرکز میشود و به انباشت ابتدایی سرمایه توفیق مییابد که ازعوامل الزم و اجتنابناپذیر ظهور«سرمایهداری
تجاری» از قرن شانزدهم تا هجدهم بود.
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و ايدئولوژيكي بصورت جامعتر عليه سلطة سرمايهداري مبارزه كردهبود ،سوسياليستها و
چپگرايان بودند .قدرمسلم شرايط اجتماعي و اقتصادي بحرانزا در انقالبات بر دخيلبودن
شرايط ديني در وقوع انقالبات ،ارجحيت دارند و تاريخ اين را اثبات نموده .اين مبارزه براي
رستگاري انسان در حوزههاي اجتماعي و اقتصادي بود كه زمينة اهميتدادن به دين را نيز
فراهم آورد .وقايع و تحوالت از مشروطه تا سال  1357اصل مسئله را روشن و اثبات ساختهاند.
دينيبودن حاصل هر دو حوزه بود نه برعكس .انقالب ،اجتماعي و ضدامپرياليستي به معناي
كامل كلمه بود .در سال  1357به دليل افتادن رهبريت به دست روحانيون ،اگرچه دخيلبودن
عناصر اجتماعي و اقتصادي حذف نشد ،ولي محوريت را دينگرايي از آن خود كرد .چهبسا
دين هم از مجراي اقتصاد و ساختار تباه اقتصاد سياسي از سرمايهداري ضربهميخورد .بنابراين
يك انقالب همچو انقالب ايران نميتواند صرفا متكي بر دين و بدون اثرپذيري از بحرانهاي
اقتصادي و سياسي به وقوع بپيوندد .اصل درست آن است كه به كليت عوامل و عناصر دخيل نظر
داشتهباشيم و همة عناصر را دخيل بدانيم ،بويژه اقتصادي .همة تودهها در انقالب دستاندركار
شدند و تودهها نيز بسيار متنوع و متكثر هستند .پس اين نظر انكارگرايانه كه صرفا روحانيون
انقالب  57را به ثمر رساندند ،خيانت به همة تودههاي شريك در انقالب است.
سرمايهداري مناسبات اجتماعي ميان روشنفكران ،بازاريان ،روحانيون و طبقات كارگر و زنان
را بشدت برهمزده و بحراني ساخت .همة اينها نيز تودههاي متنوع هستند كه خاستگاههاي متفاوت
دارند .اقتصاد بهمثابه زيربناي جوامع ،عامل اصلي در شكلگيري حرکت بسوي رهايي است و
در يك انقالب هميشه به وجهمشترك ميان تودههاي جنبش مصدق ،دينگرايان ،چپگرايان،
ليبرالها و كل جامعه مبدلميگردد و بهانهاي براي تشكيل ائتالف است كه خميني هم به همين
خاطر نتوانست از زير بار ائتالف با چپگرايان و ليبرالها شانه خالي كند .در سالهاي 1940
و  ،41حزب مصدق (حزب ايران و جبهه ملي) ،حزب مردم ايران ،نهضت آزادي و جبهة گسترده
جامعه سوسياليستها و چپگرايان ائتالفي عليه رژيم پهلوي تشكيل دادند و اعتصابات سراسري
همة طبقات جامعه را سازماندهي كردند .درست در اين دورة آيتاهلل بروجردي و آيتاهلل
بهبهاني اصالحات ارضي را مغاير با اسالم و تقدس مالكيت خصوصي اعالمكردند و با شاه
مخالفت نمودند .آيتاهللها همه مخالف اصالحات ارضي بودند .جز آيتاهلل شريعتمداري و
طالقاني كه نظام اربابـ رعيتي و نوع مالكيت آن را بر ضد مباني اسالم ميدانستند ولي در
اقليت قرارداشتند .در سال  1341ش جبهة غيرديني تا حدي عليه شاه به افول رفت و متعاقب
آن با درگذشت بروجردي ،خميني مجال تاختوتاز يافت .تعداد ماليان (180برخي ميگويند )90
هزار نفر بود كه حدود  50تن در درجة اجتهاد و آيتاهلل بودند 80 .هزار مسجد و مراكز متبركه
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در سراسر كشور وجودداشت كه روحانيون از ناحية آن مراكز تأمين شغلي ميكردند .همچنين
از منابعي چون امالك وقفي كه تعداد آنها در سال  1344بنا به آمارها  40هزار بود و خمس
و زكات عمدتا توسط بازاريها تأمين ميشد .پول پرداختشده بازاريان از رقمي كه بعنوان
ماليات دولتي ميپرداختند بيشتر ذكر شده .بنا به گزارش سفارت آمريكا ،آنها از ناحيه صدقات
و نذريها در سال  1351قريب  30ميليون دالر جمعآوري كردهاند و گفتهميشود كه رشد
اقتصادي دهه  40الي  50به نفع روحانيت تمام شده ،لذا روحانيون در برابر قرارداد كنسرسيوم
نفت و پيوستن ايران به پيمان بغداد ،سكوت كردند .بحران آنقدر بزرگ شد که در سال 1356
بيش از  14ميليارد دالر واردات ولی صادرات غيرنفتي تنها  500ميليون دالر شد.
خميني و ديگر روحانيون افراطي بويژه خواستار لغو حق رأي زنان شدند .خميني كه نقش
بعد اقتصاد در انقالب را به نفع دين و روحانيون انكاركرد ،خود عليه شاه مسايلي از قبيل فساد
در اقتصاد ،ناديدهگرفتن نيازهاي اقتصادي بازرگانان،كارگران ،دهقانان و بازاريان و نيز فروش
نفت به اسرائيل از سوي پهلوي را محكوم كردهبود .شاه منابع مالي و شغلي روحانيون در امالك
موقوفه ،دادگستري و آموزش و پرورش را خشكانده بود فلذا آنها سركش شدند .چهبسا بازار
و بازاريان كانون اعتراضات شدند .بازرگانان خردهپا ،مغازهداران و پيشهوران ،دانشجويان،
كارگران ،بيكاران و فعاالن سياسي تظاهرات را شروع و تا پيروزي آن را ادامه دادند .در هر دو
مورد جنبش  15خرداد  1343ش و  1357ابتدا يك بحران اقتصادي پديد آمد و شاه در پي فشار
آمريكا دست به اصالحاتي زد .پس از جنبش  15خرداد ،بحران اقتصادي دفعشد و بخشي از
معترضان ساكت ماندند .حتي مخالفت روحانيت با اصالحات ارضي را واپسگرايي جلوه داد
و مردم هم قانع شدند .روحانيت بخاطر مخالفت با اصالحات ارضي و مسايلي چون اعطاي حق
رأي به زنان ،در واقع با تودهها و حقوق آنها مخالفت ميكردند ،به همين دليل در جنبش 15
خرداد  1341ش نتوانستند قدرت را با براندازي بدست گيرند .بنابراين روحانيون و جبهة ملي در
آن سالها حتي سرنگوني رژيم و يا تغيير ساختار اقتصادي را از پهلوي مطالبه نكردند .در نتیجه
جنبش اعتراضي ،گسترده نگشت .مؤلفه ديگر اين است كه حتي توسعة سرمايهداري وابسته به
مراحل پيشرفته خود در  1341نرسيده بود ،اما در  1357رسيد و انقالب ناشي از كنشگري جامعه
بر ضد آن وقوع يافت .آنچه خميني آن را وابستگي به غرب ميناميد آيا وابستگي اقتصادي نبود؟
همين وابستگي بود كه در كنار عامل سركوب شديد قيامها ،موجب شكلگيري دو فرهنگ
سياسي مخالف پهلوي يعني «چريك ماركسيستي» و «گروههاي افراطي اسالمي» شد كه نظم
و عملكرد ماركسيستها بيشتر سنگيني ميكرد.
در ُکردستان و لرستانات هم به دليل اينكه محروميت و سركوب دوچندان از تهران بود،
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اوضاع اقتصادي بسيار وخيم ،جامعه را به قيامهاي مكرر واداشت و در كنار اهداف آزاديخواهي
ملي ُکرد و ُکردستان ،حلقههاي مكمل را تشكيل دادند .قيامها در ُکردستان و ايران ،قيام طبقات
تحت ستم و فشار اقتصادي و سياسي بودند كه همين نيز ائتالف ملت ُکرد با ملل ديگر ايران را
به دنبال آورد .مهم نبود كدام ملت با چه زباني تكلم ميكند مهم مشتركبودن مقوالت دين
و اقتصاد بود كه حكومت خودكامه پهلوي آنها را فراروي نابودي قرارداد .آنچه ظلمت را در
جامعه زائيده بود ،اقتصاد سياسي پهلوي بود در برابر جامعة اقتصادي .در ميان تمامي گروههاي
ديني و غيرديني تنها فرهنگ ماركسيستي اقدام به احياي جنبش چريكي كرد كه خميني حاضر
به اعتراف بدان نشد و چهبسا تخريبگري عنوانكرد .جامعه درگير دو سلطه «اقتصادي خارجي»
و «اقتصادي پهلوي» بودند .اسالم علی شريعتي در برابر اين سلطه ،رگههاي سوسياليستي داشت؛
اسالم نهضت آزادي داراي رگههاي ليبرالي ،مشروطهخواهي و ناسيوناليستي بود و اسالم
خميني ،افراطي .آن جريانهاي اسالم همراه با جريانهاي ماركسيستي نتوانستند كليتی كامل
سوسياليستي و دمكراتيك درپيشگيرند و با عقالنيت بشريـ عرفي سازگار سازند .بنيصدر
در آثار خود هم نظام پهلوي و هم روحانيون را از حيث نوع حكومت و اقتصاد اسالمي به باد
انتقاد گرفته و حكومت مطلق يك شخصيت بر جامعه را رد ميكند كه خود بعدها نقاب از
چهرهانداخت و به كشتار مردم ُکرد بويژه در سنندج پرداخت.
شاه با آميزهاي از ترفندهای سركوبكردن و امتيازدادن و نيز توقيفكردن و افزايش دستمزد،
درصدد سركوب و راضيكردن بصورت دوگانه و دورو برآمد .شرايط سخت كار ،سركوب
جنبشهاي كارگري ،محيط نابسامان شهري ،تورم و افزايش بيكاري از عوامل نارضايتي طبقة
كارگر بود .اقتصاد سياسي پهلوي اما تمامي مناسبات عدالت را بر هم ميزد .بازرگانان و پيشهوران
هم كه بيش از نيمميليون بودند ،بخاطر نفوذ سرمايهداري ،واردات خارجي و فرآوردههاي صنايع
جديد ايران در چارچوب اقتصاد سياسي پهلوي ،موقعيت خود در اقتصاد را از دست دادند .اينها
و طبقة كارگر ،خيل عظيم قيام را به وجود آوردند.
دولت سياستهاي اعتباري و نفتي را به زيان همة آنها تنظيم ميكرد .آنها ،هم نيروي انسانی
انقالب شدند و هم منابع مالي و تشكيالتي انقالب بويژه تأمين مالي روحانيون را فراهمآوردند.
يك طبقه وجودداشت كه بهلحاظ معيشتي و اقتصادي محرومترين بودند :طبقات حاشية شهرها.
جمعيت آنها چند ميليون نفر بود كه منبع درآمد ،مسكن و فرصت آموزشي نداشتند و ضمن
دچارشدن به سؤتغذيه ،منزلت اجتماعيشان سلب شده بود .اين طبقات چون فرهنگ ديني
داشتند ،طبيعتا با افتادن رهبريت انقالب به دست روحانيون ،احياي حيات معيشتي و اقتصادي
خود را از مجراي باورهاي خود ممكندانستند و چون چپگرايان موفق به سازماندهي و جذب
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آنها نشدند ،از سوي روحانيون جلب گشتند .حتي خيزش مردم حاشيههاي شهري عليه دولت كه
در سال  1356درصدد تخريب خانههاي آنها برآمد ،اولين نشانههاي انقالب را هويدا ساخت.
بحران اقتصادي باالخره در سال  1354ش آغاز و در  55به اوج رسيد و رونق اقتصادي نسبي
در محاق ركود فرورفت .تورم شديدشد ،مهاجرت به شهرها افزايشيافت و قيمت مواد غذايي
وارداتي و ناكامي در برنامههاي كشاورزي نيز بر كسري تراز بازرگاني خارجي افزود .هزينههاي
زندگي در سال  1356به بيش از  25درصد رسيد ولي دستمزدها افزايش نيافت .بسياري كارخانهها
ورشكست شده و بيكاري افزونتر گشت .در سال  1356مقرري روحانيون نيز قطع شد و همة
اينها اعتراضات را به سطح كيفيتي يك انقالب ارتقاءداد .نرخ بيسوادي در آمارهاي رسمي به 70
درصد رسيد و كم شد اما با توجه به افزايش جمعيت ،از  13ميليون به  15ميليون در سال 1356
ش افزايش يافت كه از هندوستان بيشتر و بدتر بود .محروميت و بيكاري و سؤ تغذيه هم دامن
 64درصد جمعيت شهر را گرفتهبود .حدود هزار اتحادية كارگري در سراسر ايران وجود داشت
و دولت با كمك ساواك به دنبال كنترل آنها در داخل كارخانهها بود .شاه اگرچه اقدامات
اقتصادي انجامداد و پست «وزارت امور زنان» را حذف نمود ،اما روحانيون راضي نشدند .در
مرحلة نخست ،مطالبات بيشتر اقتصادي بود ولي با سركوبهاي رژيم و قتلعام تظاهركنندگان
ماهيت سياسي بخود گرفت .در اين فاز سياسي ،خواستار سرنگوني رژيم شدند.
سرمايهداري وقتي در سالهاي  1350رشد سرطاني يافت ،فاصلة طبقاتي را چنان افزايشداد
كه حاشيهنشينان با حسرت به زرق و برق زندگي طبقات مرفه و دولتي نگاه ميكردند لذا كينه
و نفرت آنها نسبت به دولت بهمثابه عامل تشديد نابرابري مضاعف گشت .زنان اما وضع حقوقي
بهتري حاصل كردند .تجددخواهي شاه به موجب تصويب قانون خانواده در  1346ش ،زنان را
در امر زناشويي و كار به برخي حقوق واصل گرداند .تعداد زناني كه تحصيالت عالي داشتند از
 5هزار نفر در  1345به  74هزار نفر در  1356رسيد .زنان 54 ،درصد شغل آموزگاري دبيرستانها
و  30درصد دبيري دبيرستانها را به خود اختصاص دادند .از نظر سياسي اما محدوديت اعمال
ميشد .در سال  1353ش سه زن در كابينه ،چهار زن در مجلس سنا و  17زن در مجلس شورا
حضور داشتند .همچنين مشاركت اقتصادي زنان افزايشيافت ولي اكثريت آنها در كسب و
كارهاي صنعتي و خدماتي مزد كمي دريافت ميكردند و شرايط كارشان دشوار بود« .دختران
كارخانهاي» عنواني بود كه براي زنان شاغل در كارخانهها استفاده ميشد .مردساالري و تبعيض
جنسيتي در كل زنان را با محدوديتها رويارو ميساخت.
۲ـ برای اقتصاد انقالب نکردیم!
نظام جمهوري واليي همانطور كه در بخشهاي پيشين ذكر شد ،خميني و رژيم او ،نه اقتصاد
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را يكي از عوامل برانگيزاننده انقالب ميدانند و نه ميپذيرند كه براي بهبودي اوضاع اقتصاد،
انقالب كردهاند .محوريت را فقط اسالم ميدانند .خميني در  18شهريور  1358گفته:
«هيچ من نميتوانم و هيچ عاقلي نميتواند تصور كند كه بگويند ما خونهايمان
را داديم كه خربزه ارزان بشود ،ما جوانهايمان را داديم كه خانه ارزان بشود .ما خون
داديم كه مثال كشاروزيمان چه بشود ...معقول است كه بگويد من شهيد بشوم براي
اينكه شكمم سير بشود؟ همچو معقول نيست اين معنا ،تمام قشرها ،خانمها ريختند توي
خيابانها ...همه جا فريادشان اين بود كه ما اسالم ميخواهيم .اولياي ما هم براي اسالم
جان دادند نه براي اقتصاد(».صحيفه نور)

خميني در قواعد زيربنا يعني اقتصاد را نه بلكه ايدئولوژي اسالمي(واليي) مطلق را در اولويت
استراتژي خود قرار داده و نسبت به اقتصاد بيتوجهماند .واكنش كارگران كارخانه آزمايش به
آن سخنان خميني اين بود كه :
«ميگويند ما براي بهبود وضع اقتصادي انقالب نكردهايم! ميگويند براي اسالم!
اسالم يعني چه؟ ما براي بهترشدن وضع زندگيمان انقالب كرديم»( .آصف بيات ـ
كارگران و انقالب)

با استفاده از نظريههاي «اقتصاد ساختاري» و «اقتصاد كاركردي» ميتوان دوران پس
از انقالب  57را نيز بهلحاظ جامعهشناختي و تأثيرات معيشت و ساختار بحراني اقتصاد سياسي
جمهوري اسالمي كه نوعي اكونوميسم مبتني بر ايدئولوژي سرمايهداري است  ،تفسيرنمود .نظام
پهلوي از سنخ ديكتاتوري وابسته به استعمارگران بود كه در چارچوب نظام جهاني با اقتصاد
جهان سرمايهداري گره خورده بود و نظامي كه در پي انقالب  57جاي آن را گرفت ،ديگر
يك ساختار سنتي نداشت بلكه بصورت نيمهحاشيهاي نوع سرمايهداري وابسته را در ايران ترويج
داده ولي توان رقابت با رقباي توسعهيافتهتر را نداشت .معيار سنجش ما در مورد اينكه انقالب
ايران چه ماهيتي داشت متفاوت است و يكسويه و يكجانبهگرايانه نيست .اگر معيار اين باشد
كه انقالب بخاطر حضور مردم ،آگاهانه و آزادي محور بود ،حرف ،صحيح است .اما اگر معيار
خاصتر گردد و به يك بعد ويژه همچو اقتصاد و ساختار آن يا سياست و ساختارهاي جايگزين
نظام نوين ،بپردازد ،تفسيرها متفاوت ميگردند .چون نظام واليي جايگزين پهلوي در بعد اقتصاد
با تباهي شديد ساختاري روبرو شد و بر تداوم سرمايهداري آغاز شده از سوي پهلوي تمركز
كرد و ظاهري اسالمي به آن بخشيد ،بنابراين مسئله ،مسئلة بحران ساختاري است .انقالب ايران
به اين دليل به وقوع نپيوست كه جابجايي در وضعيت اقتصادي و ژئوپليتيكي بهوجود آمدهباشد؛
ولي اقتصاد بشدت بحراني بود .اقتصاد از مجراي دولت پهلوي ،وابسته و ملك استعمارشده
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بود(اگرچه كامال مستعمره نشد) و ديگر اينكه اتحاد ملل با تكيه بر اعتقادات ديني در كنار مسائل
اقتصادي و معيشتي ،مكانيسمهاي انقالب را شكلدادند .بنابراين از تجار گرفته تا پيشهوران،
كارمندان و كارگران با مطالبات اقتصادي خويش روي ديگر سكة انقالب يعني روشنفكران،
روحانيون و زنان را بهوجود آوردند تا انقالب بهوقوع بپيوندد .چون خاستگاههاي ايدئولوژيك
هر طيف متعارض بوده ،الزم شد ميان آنها ائتالف شكلگيرد .اين بود كه موافقت رهبران جبهة
ملي در پاريس با خميني در راستاي پذيرش برنامة مشترك مبتني بر دمکراسي ،استقالل و اسالم،
امضاءگرديد .ليبرالهاي غيرديني ،دينگرايان و سوسياليستها گذشته از اختالفنظر در حوزة
سياست ،در حوزة اقتصاد نيز تعارضات شديد داشتند .ائتالف در اوايل انقالب بر اين تعارضات
موقتا پردهكشيد ولي پس از پيروزي ،بصورت خصومت چندجانبه طيفها بروز كرد .خميني
با انحصار قدرت ،دمکراسي و مردمساالري و بنابراين شيوة نوين معيشت و اقتصاد دمكراتيك
را تضعيف ساخت .طيفها خصلت ضدامپرياليستي داشتند و خميني هم يكي از آن طيفهاي
محوري شد و پس از تملك بر قدرت و دولت ،ساختارهايي به سياست و اقتصاد ايران بخشيد كه
سرمايهدارانه ولي رها از سلطة هژموني جهاني آن بود .فلذا اقتصاد ايران همچنان وابسته به خارج
باقيماند با اين تفاوت كه اقتصاد سياسي در حيطة مديريت داخلي اجازة سلطهگري به خارجيان
نميداد ولي خود نيز مدلي منحصربهفرد و بحراني از سرمايهداري آفريد كه اقتباس ايدئولوژيك
از مدل جهاني بود .همة اينها درحالي بود كه انقالب با سلسله اعتصابات كارگران آغاز و در سال
 57شمسي به اعتصاب سراسري انجاميد و عمدتا ماهيت اقتصادي داشت و بطور مضاف ،فضاي
سياسي را ناگهان و به شكل راديكال متشنج ساخت .در مرحلة اوج بود كه اين ماهيت اقتصادي،
رنگ سياسي هم بخود گرفت .خميني پس از پيروزي انقالب ،آن ماهيت بنيادين را انكاركرد و
آمال صرف اسالمخواهي را جايگزين آن ساخت و گفت براي اسالم انقالب كردهاند نه اقتصاد.
اعتصاب  30هزار كارگر صنعت نفت و دهها هزار كارگر ديگر حوزهها نقش تعيينكننده داشت.
كارگران بيشتر بهلحاظ سياسي با خميني ابراز همدردي و پشتيباني كردند نه صرف اسالمي.
سوسياليستها و ليبرالها هم همانند خميني بر كارگران تأثيرگذار شدند حتي از حيث جايگزيني
سيستم و ساختار اقتصادي به چپگرايي به دليل اجتماعگرايي كلكتيو و مساوات آن ،بيشتر باور
داشتند و اسالم را نيز از آن روزنه تفسير ميكردند .ايدئولوژي شوراهاي كارگر ،هم طيف چپ
و هم ليبرالي و اسالمي را در خيزشها تشكيل ميدادند .نهاد شورايي نيز ميراث چنددهه مبارزه
چپگرايان از مشروطه تا  1357بود كه تقريبا تكامليافته بود .شوراها در پايان اعتصابها امور
توليد و توزيع در كارخانههايشان را برعهده گرفتند .دولت نياز روزانه اقتصادي و مالي شديد
داشت و اعتصاب كارگران با توقف روند تأمينهاي مالي اقتصادي ،دولت را فلج ساخت و
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اين پيام را به بيگانگان دادند كه ديگر دخالت در اقتصاد ايران و غارت آن ،بويژه نفت و نيز
تبديل ايران به بازار سرمايهگذاري چپاولي غرب ناممكن است .خميني بدون فداكاري و خيزش
كارگران هيچ بود.
در كنار كارگران ،يك طبقه ديگر در پيروزي انقالب نقش بسزا داشت و آن ،طبقة حاشية
شهري بود كه به دليل سرمايهداري ،شهرنشيني بر روستانشيني پيشيگرفتهبود و حاشيهنشينها با
اميد به كسب معيشت و تغذيه مناسب و عادالنه كه هدفي اقتصادي معيشتي است ،به پا خاستند.
خميني هم دقيقا خصلت مستضعفبودنشان را هدف گرفت و جذبشان نمود .آنها نيروي اصلي
تظاهراتها شدند .طبقة كامال تهيدست هم به سبب شكم گرسنه و فقدان وقت كافي ،نميتوانستند
در تظاهراتها شركت كنند .روستائيان و ايالت هم در انقالب سهيم گشتند ،بويژه با مصادرة
اموال و امالك مالكان ،دولت را تضعيف نمودند .اين امر در اوايل سال  57شمسي خاصه در
ُكردستان و تركمنصحرا كه شوراهاي دهقاني برپا شدهبودند ،رواجيافت .در ُکردستان هرچند

شوراها بصورت جنيني شكل گرفتند و ميرفت نظام اقتصاد را در آينده نيز مطابق آن شكلدهند،
خواهان جمهوري اسالمي دمكراتيك شدند .در بسياري مناطق زنان هم در شوراهاي كارگري
حضور داشتند.
۳ـ مصادرة انقالب؛ بورژوازی والیی
شعارهاي پوپوليستي خميني «توزيع عادالنه ثروتها» و «حمايت از مستضعفان» بود.
او در خرداد سال  57هرگونه اتحاد با چپ را رد كرد اما چند ماه بعد ،بهشتي ،نماينده او در تهران
از چپها(سوسياليستها ـ ماركسيستها) و جبهة ملي خواست موقتا همكاري كنند و آنها هم با شرط
مردمگرايي اسالمي و ضديت با امپرياليسم برنامة مشترك را پذيرفتند .بعدها با قلعوقمحكردن
چپها و سايرين ،انحصار قدرت و دين بدست روحانيون افتاد و با حذف چپها ،در واقع مرگ
شيوة حيات جامعة اقتصادي ايران را كه كمونالي و نوعدوستي در معيشت است ،رقمزدند،
درحالي كه «دمکراسي ،آزادي و برابري» شعار مشترك خلق در انقالب بود .دولت شاه
در برابر چپها و دينگرايان دولت بورژوازي و موتور محركة توسعه ،منبع سرمايه و نيز قواعد
حاكم بر بازي اقتصاد سياسي بود .بورژوازي براي كسب منافع اقتصادي و مالي ناچار بود با دول
و سرمايه خارجي نيز همكاري كند و بخشي از سودها و مازادها را از آن خود سازد .بنابراين
بورژوازي و دولت آماج حمالت جنبشهاي اجتماعي قرارگرفتند و روحانيون از اين نقش
سؤاستفاده ابزاري كردند .بخش عمدة بورژوازي به جبهة خميني گرائيد زيرا منفعت كلي را در
آن ديد .شاه اقشار ديگر را بهلحاظ اصالحات اقتصادي تحريك و تشويق به طرفداري از خود
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كرد؛ او براي روستائيان اصالحات ارضي انجامداد و ميخواست كارگران شهري و صنعتي را با
مزد بيشتر و سهيمساختنشان در سود كارخانهها و نيز روحانيون را با مستمري بيشتر و كارمندان
را به خدمات شغلي افزونتر ،جذب خود نمايد .چون شاه دولت را ارتشساالر كرده بود و
بحرانها ادامه داشت ،تودهها و طبقات به آن وعدهها باور نكردند .روحانيون با شعار «خدا ،قرآن،
خميني» عليه شاه با شعار «خدا ،شاه ،ميهن» قد علم كرده و قويتر جلوهگر شدند.
مسلما انقالب بخاطر حاكميت كامل خميني و پذيرش او از سوي جريانهاي شريك در
انقالب ،به اوج نرسيد؛ زيرا نبايد از ياد ببريم كه ايران بهلحاظ سياسي به ابزار خيمهشببازي
آمريكا مبدلشده بود ولي از آن مهمتر ،وابستگي ايران پهلوي به «نظام اقتصاد جهاني» بود
كه مردم را به واكنش واداشت و خميني تنها از آن اوضاع و شرايط بهرهبرداري كرد .همان نظام
جهانيبود كه چپ و سوسياليستهاي ايران را سپر شوروي تلقي و با همكاري با شاه آنها را نابود
و يا بشدت تضعيف كرد و مجالي فراهم نمود که خميني عنصر قوي در شرايط سالهاي 57
شمسي گردد .همان آمريكا با آمدن كارتر ،فشار بر دولت شاه را افزايشداد تا فضاي سياسي را
باز كند و همة اين فشارها بخاطر منافع مالي آمريكا بود ،زيرا شاه را مجاب كرده بودند كه نفت
را با قيمتي نازل بفروشد و به خريد اسلحه از آمريكا ادامه دهد .كارتر با اين اقدام ،دست خميني
و طرفدارانش را بازكرد و با بازي حقوق بشري خود شاه را از ادامه سركوب بازداشت ،و راه را
براي نوشتن نامههاي سرگشاده و گردهماييهاي روشنفكران هموار نموده و زمينة جنبش انقالبي
سال بعد را فراهم ساخت .نظام جهاني كه آمريكا در رأس آن قرارداشت ،اگر با مداخله نظامي
وارد معركه ميشد و راه عصيان خميني را سد ميكرد ،شايد بخاطر بروز عواملي چون «كودتا
عليه خميني ،مداخله گسترده و جنگ داخلي و تجزيه» ايران را در منجالب فروميبرد .بنابراين
قشر روحانيون نميتوانست به انحصار قدرت دستزند و شايد با تغيير مسير انقالب ملل تحت
ستم ايران همچو ُکردها به خودگرداني و آزادي ُکرد و ُکردستان واصل ميشدند .قطعا ائتالفات
ملل ايران بويژه ُکردها و ائتالفات طبقات و ايدئولوژيها عليرغم پارادايمهاي متفاوت ،در
پيروزي انقالب نقش اصلي و نخست را ايفاكردند .در واقع اين ائتالفها براي ضديت با «توسعة
وابستة ايران به خارج» كه زندگي را نابوده كردهبود ،صورتگرفت .خميني دستاوردهاي انبوه
اين ائتالف بزرگ ملل ايران را به سود روحانيون مصادره نمود و نقش ائتالفكنندگان بزرگ
را هيچ كه انكاركرد ،سركوب هم نمود ،همانند ُکردها و چپها .اين ائتالف در جريان جنبش
مصدق هم شكلگرفته بود و زمينة قوي براي انقالب  57شد پس روحانيون همهچيز نبودند.
مردم از خاستگاههاي «اقتصادي ،اجتماعي و سياسي» برآمده بودند ،ولي خميني فقط از خاستگاه
«سياسي و ديني» .اگر در سال  57عناصر متشكله انقالب بهتر عمل نميكردند ،خميني و روحانيون
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قطعا به قدرت نميرسيدند .همان روحانيون بهلحاظ تأثيرات جامعهشناختي ،در مشروطيت و
جنبش مصدق بينقش ماندند و يا حتي با آن جنبشها به ضديت برخاستند .در جنبش  15خرداد
 1341هم كه زمينة مطرحشدن خميني فراهم شد ،روحانيون ديگر منزوي شده بودند .كيست
كه نپذيرد كه «فرهنگهاي سياسي مخالف» در سال  57متنوع بودند و فرهنگ روحانيون تنها
جزيي از آن بود؟! همان فرهنگ چپها و سايرين بود كه با دههها رنج و تالش ميتوانستند مردم
را متحدسازند .تازه ،با يك برآورد متوجه ميشويم كه مشروطيت با مداخلة نظام جهاني(بويژه
شوروي و انگليس) و جنبش مصدق با مداخله دگرباره نظام جهاني(آمريكا) سركوب شد ،در سال
 57ش مقطع نظام جهاني مساعد شد و اگر باز به مداخله عليه خميني و ملل ايران دستميزد،
اوضاع بكلي فرقميكرد.
۴ـ آغاز سلطه و انحصارات والیتمطلقه
روند وقايع باالخره چنان شد كه انقالب پيروز شد ،سلطة سياسي و اقتصادي نظام جهاني
پايان يافت ،ائتالف ايرانيان بخاطر انحصار قدرت و مصادرة آن از سوي واليتگرايي خميني
پايانگرفت و جنگ خونين آغاز شد .رژيم و روحانيون بر محور واليت سريعا به تحكيم
پايههاي قدرت خود ميان جامعه پرداخت و براي اين مهم بسياري از جمله ُکردها را قتلعام
كرد .همهپرسي سال  57ابزاري براي انحصار قدرت بود و ائتالف سراسري را از هم گسيخت.
در همان سالي كه انقالب به پيروزي رسيد ،بهيكباره ائتالف به اختالف تغييرماهيت داد .يكسال
بعد حزب جمهوري اسالمي بعنوان تنها حزب قدرتمدار جاي حزب قديمي رستاخيز رژيم
پهلوي را گرفت و ديدهشد كه فقط بازيگران قدرت عوض شدهاند .قانون هم مشروعيت را
براي واليت مطلقه خميني حاصل نمود .وقتي چپگرايان ،ليبرالهاي غيرديني ،ناسيوناليستهاي
غيرديني و اسالمگرايان مخالف از صحنه حذف شدند ،تنها روحانيون ماندند ،و بخشي از
روحانيون ،بخشي از طبقة بازاريان و حاشية شهري از انقالب نفع بردند .نبايد فراموش كرد
كه روحانيون هم در قالب يك بخش مجزا بر سر مسايل اقتصادي و سياسي با خميني مخالفت
كردند .در ميان عناصر بازاري ،عدهاي بخاطر كاهش تماس ايران با اقتصاد جهاني و فرصتهاي
پديد آمده بر اثر انقالب و جنگ ،سودبردند اما بسياري نيز از حيث اقتصادي زيان ديدند و در
معرض سركوب سياسي قرارگرفتند .خميني اينگونه ،تودههايي در جامعه و بازار را كه با اهداف
اقتصادي و معيشتي انقالب كردهبودند ،سركوب نمود؛ احزاب غيرديني را سركوب و حذف
كرد؛ سپس با به تعطيليكشاندن دانشگاهها بعنوان يك شگرد و بهانه براي انقالب فرهنگي ،طبقة
روشنفكران را هم منزوي و خنثيساخت .در ميدان نبرد تنها بازيگردانان روحاني را باقيگذاشت.
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اين يك كودتاي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك عليه جامعه مدني و انقالب بود .تا سال
 1361ش حداقل  200هزار روشنفكر ناچار به جالي وطن شدند .طبقة كارگر نيز امتيازاتي را
كه در حيطة دستمزدها و كنترل بر توليد در سال  1358كسب كرده بود از دست داد زيرا در
جريان كودتاي خميني عليه انقالب و مردم« ،انجمنهاي اسالمي» جايگزين «شوراهاي
كارگري» شد .كنترل كارخانهها هم از دست كارگران و شوراها خارج و به مديران رژيم
روحانيون محولگرديد .جنگ نيز مضاف بر آن ،رفاه كارگران و جامعه را نابودكرد .شايد
طبقات حاشيهشهري تا حدي وضعشان بهبوديافت ،اما همچنان با مشكالت بزرگ مسكن ،تغذيه
و اشتغال در حد گسترده دستوپنجه نرم كردند .زنان از حوزة اقتصاد ،سياست و آموزش حذف
شدند و قانون اساسي بصورت مردساالرانه ديني عليه زنان تدوين گرديد .در روستاها مصادرة
زمين توسط روستائيان نكوهش شد يا نيروهاي مسلح زمينها را به صاحبانشان بازگردانيدند.
ُکردها سركوب نظامي شدند و سران ايل قشقايي اعدام گرديدند .جنگ ،نابودي اقتصاد و جامعة
مدني بود .همة زيرساختها بر اثر جنگ نابود شدند و بودجه به جنگ اختصاص يافت .بسياري
كارخانهها تعطيل شدند .نيروي كار و كارگر به حوزة جنگ و جبهه كشانده شدند .كمكم توليد
كشاورزي كاهشيافت و واردات مواد غذايي ،بخش عمدهای از ارز كشور را بلعيد .مهاجرت از
روستاها به شهرها بر اثر جنگ ،وضعيت را اسفبارتر ساخت .وابستگي نفت بعنوان شاخصه اقتصاد
سياسي كشور باقيماند .در تمامي اين سالها ُکردها نه تنها توسط رژيم خميني سركوب نظامي
و قتلعام شدند ،بلكه بخاطر هممرزي با عراق از نظر اقتصادي و معيشتي به زوال كشانده شدند.
با وقوع انقالب ،بسياري مدعي شدند كه ديگر ايران به سرمايهداري و نظام جهاني وابسته
نيست و از آن گسسته .اما تاريخ اثباتكرد كه وابستگي ايران در زمان پهلوي ريشه در نقايص
و انحرافات ساختاري داشت مثال ساختار ،اقتصاد و جامعه را وابسته به عناصر نفت ،تكنولوژي
غرب ،واردات ،جنگافزار و ساير عناصر ساخته بود .حال پرسش اين است كه آيا دوران تصدي
قدرت از سوي خميني اين وابستگي ادامهيافت؟ در پاسخ ميتوان گفت :آري رژيم خميني ،هم
در دوران جنگ به عناصر نظام جهاني بشدت نيازمند شد و هم براي بازسازيهاي اقتصادي پس
از جنگ .خميني سرمايهداري را از بين نبرد بلكه آن را به انحصار خود درآورد و مدلي مبتني بر
قواعد اضافي ديني برآورد درحالي كه پس از چهلسال هنوز هم وابسته به پيشرفتهاي دانش و
صنعت خارج است .وابستگي در توسعه به قوت خود باقيماند .به گفته جان فوران «تبديل قوت
اسالم مردمي از يك نيروي انقالبي به الگويي از جامعه ،معضالت حادي را براي اقتصاد و سياست
كشور ايجاد كرد .خميني با كنترل احساسات مذهبي مردم و برانگيختن آن ،طرح مسئلة بهبودي
معيشتي و اقتصادي را كه از توانش خارج بود ،به دست خود مردم يا بخشي از آنها سركوب كرد.
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رفتارها و نمادهاي ديني را بخورد آنها داد و با گسترش حس شهادتطلبي مهار كرد .بنابراين
از قدرت احساسات مذهبي براي كاهش انتظارات مادي و اقتصادي جامعه استفاده ابزاري نمود،
حتي ادعا كرد كه ديگر همة كشور از وابستگي به غرب رهايي مييابند» .تنها حزب حاكم
«حزب جمهوري اسالمي» با دمكراسي ،ترقي غيرديني ،ليبراليسم غيرديني و سوسياليسم منافات
داشت .خميني ،شيخفضلاهلل نوري ضدمشروطه را كه توسط مشروطهخواهان اعدامگرديد،
شهيد قلمداد كرد و با تحقير شخص مصدق(قهرمان مردم) گفت:
«مسير ما مسير نفت نيست ،نفت پيش ما مطرح نيست ،مليكردن نفت پيش ما مطرح
نيست ،اين اشتباه است ،ما اسالم را ميخواهيم».

خميني با اين ذهنيت غالب نميخواست اقتصاد و شيوة حيات برابري مشترك را ترويج
دهد و توانايي و استعداد و اعتقاد آن را هم نداشت .بنابراين بجاي آن ،اقتصاد و معيشت را در
دست اقشاري خاص از روحانيون و نظاميان(سپاه پاسداران) محدود و منحصر ساخت و اين را
شرط بقاي اسالم از مجراي قدرت سياسيـ اقتصادي تفسيركرد .در سالهاي  1370شمسي ايران
ديگر كشوري منزوي در سطح جهان بود و كساني چون رفسنجاني متوجه آن مسئلة حاد بودند
ت جهاني در مسير جهانيشدن نئوليبرالي تن به ايجاد
و لذا با اعتقاد به بازارهاي جهاني ،مراودا 
«بازارهاي آزاد» و «خصوصيسازي» دادند و خواستند از بحران اقتصادي رهايي يابند ،اما بحران
به دليل معضالت و مسايل ساختاري منحرف و نيز به قوت خود باقي بود و رفسنجاني و ديگران
توان ساماندهي اقتصاد از هم گسيخته را نيافتند ،زيرا حاضر نبودند از ساختار سرمايهداري و
ليبرالي خاص واليي ذرهاي عدول كنند .شرط حل بحرانهاي ساختاري در اقتصاد و سياست،
«دستبرداشتن از انحصار قدرت» است كه از انجام آن وحشت داشتند .در صورت دستبرداشتن
از قدرت ،دو پيشبيني متفاوت ميكردند :نخست اينكه اقتصاد ،مديريت و سياست باز به جريان
قبلي وابسته به جريانهاي غيرديني و غيرروحاني در داخل بازگردد و متكي بر نظام جهاني شود.
دوم اينكه شيوه و مدلي كمونالي مردمی جاي آن را بگيرد كه آرزوي مدل شورايي مديريت
كارگري بود ولي خود رژيم جمهوري اسالمي با كودتاي انقالب فرهنگي آن را نابود كردهبود.
بنابراين ناچار به ادامه راه در قالب ساختار مسئلهدار خود شدند و هيچ بحران ساختاري حل نشد.
۵ـ چهار دهه اقتصاد سیاسی کائوتیک
سياست و اقتصاد در ادوار مختلف دولتهاي حاکم رژیم ایران ،متفاوت و متأثر از بلوکهاي
قدرت در دورههاي رفسنجاني ،خاتمي ،احمدينژاد و روحاني ساختارهاي سستبنيان يافت.
همة اين دولتهاي جناحي ،طبق روال سابق از گرايشهاي باندي و رانتي برخوردارشدند .تا پايان
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جنگ ،مشغوليت نظام با حذف گرايشات و گروههاي ليبرال و مليـ مذهبي گذشت .انقالب
فرهنگي ،با قيود ذهنياش اليگارشي شيعي را به عنوان دولت موازي عليه دولتهاي بنيصدر
و مهدي بازرگان شکل داد كه هنوز هم در هيأت اصولگرايي افراطي باقي است .ليبرالها و
مليگرايان جانبدار سيستم پارلماني بجاي سيستم رياستي واليت فقيه ،گسترش بازار آزاد و
بخش خصوصي در اقتصاد بودند .چون ميدانستند اين دو گرايش سياسي و اقتصادي مانعي بر
سر راه دولت موازي ايجاد ميکنند .اين جبهه ميتوانست در برابر اليگارشي از ريزش صاحبان
سرمايهها و کارآزمودگان عرصة صنايع و فناوري که پيدرپي به غرب ميگريختند جلوگيري
کرده و با رويهاي دمکراتيک از ضديت ايران با خاورميانه ،دولتهاي اهلسنت ،اسرائيل و
قدرتهاي جهان ممانعت به عمل آورد .در آن دوران عامل تباهي داخلي ايران برعکس ادعاها،
چپگرايان ،چريکهاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق نبودند که دولت موقت بازرگان
و نظام جمهوري اسالمسیاسی را به باد انتقاد ميگرفتند و يا به عمليات مسلحانه دست ميزدند.
عامل اصلي رقابت ويرانگر بلوکهاي قدرت داخلي بود که همچو اشكال رسوبشده سلطة
بالمنازع اصالحات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي را مطابق منافع خود به انجام رساند .از جمله
عوامل تخريبگر ،نهادسازيهاي انقيادگر بسيار زياد نظام آنتاگونيستي واليت فقيه بود ،از
قبيل« :مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دادگاه ويژة روحانيت ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران ،بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ،ستاد اجرايي فرمان امام ،کميتة امداد امام خميني ،شوراي
سياستگذاري ائمه جمعه ،شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي ،سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،سازمان اوقاف و امور خيريه ،سازمان حج و زيارت و آستان قدس
رضوي» .تمامي اين نهادهاي مستولي بسيار حجيم و پرهزينهاند که حجم زيادي از بودجه را
ميبلعند و متضمن تعارضاتي عديده هستند .گذشته از آن برخي از آنها از قطبهاي اقتصادي
بيرقيب در کل ايران هستند که نمونه بارز آن ،آستان قدس رضوي است.
هماکنون دولتهای مختلف متصدی قدرت در چند دهه از عمر نظام والیی را مورد تفسیر
اقتصادی و سیاسی قرارمیدهیم:
الف ـ دوران کارگزاران سازندگي
با فربهشدن نظام و شروع دوران سازندگي به رياست رفسنجاني در سال  1368که ديگر
جنگ با عراق هم پايان يافته بود ،دورة اقتصادي توليد به عنوان استراتژي ترجيح داده شد که بر
راهبردهاي توزيعي و تجاري با شعار خودکفايي در برابر غرب نضج گرفت .اين دوره با عنوان
«کارگزاران سازندگي» سياستي خاص و دغلبازانه را شامل ميشد و تمامي بلوکهاي اقتصادي
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از همان سال به بعد سربرآوردند و در گسترة وسيعي در مجاري بلوکهاي سياسي بهمثابه باندهاي
بزرگ غارت و رانت خزيدند .خصيصة ديگر اين دوره ،اقدام براي کپيکردن نامتجانس سيستم
سرمايهداري و بورژوازي غرب در قالب بورژوازي جمهوري اسالمسیاسی بهمثابه نظام معاند بود
با بکارگرفتن مديرعامالن تکنوکرات که عامل اصلي سيستم غصب سود و سرماية سرمايهداري
هستند و همچنين بکارگيري تکنيسينها و قشر بورژوازي دولتي ،براي توليد داخلي با هدف
ايجاد کارخانجات و بنگاههاي توليدي .اين روند ،حوزههاي ارتباطات ،راه و ساختمان و حتي
طبق ادعاي رژيم ،حوزة آموزش را هم دربرگرفت .در حالي که جنگ ويرانهاي برجاي گذاشته
بود ،به چالش کشيدن اقتصاد و شيوة توليد سنتي با مدل اقتصاد سرمايهدارانه غرب ،به معناي جبر
تقليد اقتصادي بود که ايران را وابسته به دول ميساخت .اما دولت رفسنجاني هرگز نتوانست
از اقتصاد تکمحصولي نفت گذار و يا با بلوکهاي قدرت اقتصادي داخلي که به اختالس و
باندبازي و غارت منابع عمومي دست ميزدند ،مبارزه کند(زيرا خود بخشي از باند بود) .به همين
دليل دوران سازندگي مرثية نابودي خود را خواند ،شکستي مفتضحانه خورد و غبار نااميدي بر
مردم پاشيد.

اساسا چون ميزان فقر و انحرافات اقتصادي و سياسي قدرتمحور در دوران سازندگي به
اوج رسيد ،مشروعيت نظام هم از حيث سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيک در همان دوره با انزجار
مردم روبرو شد نه در دورة اصالحطلبان .باندهاي سرمايهدارانه و نيز عوامل ميلياردر دولتي در
همين دورة قارچگونه سربرآوردند بطوري که معادن سنگ ،نفت ،آثار باستاني ،توزيع منابع
آب(سدسازي) ،مخابرات ،راه و ساختمان و ديگر شريانهاي حياتي تحت کنترل آن باندها درآمد
و يکي از آنها پسر رفسنجاني بود که در دوران اخير تصفيه گرديد .دولت رفسنجاني و باندهاي
آن که اکثرا در نهاد نظاميـ سياسي سپاه پاسداران جا خوش کرده بودند در تمامي شهرهاي
ايران بويژه در ميان ملتهاي ُکرد ،بلوچ ،آذري و غرب عناصر ميلياردر وابسته به خود را دو
روزه به صورت خلقالساعه ايجاد کردند .هرکدام از اين عناصر جزو نخستين يکصد ثروتمند
ايران بودند و هستند که اکثر آنها امروزه با گسستن از جناح رفسنجاني و پيويستن کامل به سپاه و
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بنيادگرايان تجاري همچنان به موجوديت خود ادامه ميدهند .اين باندسازي به لحاظ سياسي
به تصميمسازي اقتصاديـ سياسي در کل کشور منجر شد که بياعتمادي زيادي از منظر اجتماعي
ببارآورد و فساد اداري و اخالقي را حادتر نمود .از حيث گرايش صنعتي بيرويه هم ضرباتي
به محيطزيست زد .زيرا اين دولت نئولیبرالگرا با به حرکت درآوردن چرخهاي بورژوازي
دولتي کارخانجات زيادي احداث کرد و يا کارخانجات نيمهتمام دورة پهلوي را تکميل و
به آلودگي و تخريب محيطزيست تشبثنمود .از آن گذشته ،بزرگترين مافياي سدسازي که
امروزه همچنان در شرق ُکردستان به طرز بيرحمانهاي محيطزيست و دموگرافي ُکردستان
را تغيير ميدهد و نابود ميسازد ،حاصل دوران سازندگي است كه خود رفسنجاني رأسا به آن
مبادرتورزيد .اين مافيا همچنان باب ميل خود و متصديان قدرت به سدسازيهاي بيرويه در
سراسر ايران و کردستانات دست ميزند که گذشته از تخريبات اقتصادي ،تخريبات اکولوژيک
را هم در بردارد و چون ناف آن مافيا به مرکز تهران در سطوح باالي مديريتي وصل است،
هيچيک از نهادهاي استاني و يا نهادهاي مدني محيطزيستيـ اقتصادي توان جلوگيري از آن را
ندارند .آمار سدسازيها در چهار استان ايالم ،کرماشانُ ،کردستان و اروميه وحشتناک است .اين
روند گذشته از اهداف اقتصادي و غارت منابع آبي ،اهداف نظامي و سياسي مشخصي را هم عليه
ملت ُکرد دنبال ميکند .به همين دليل ريشة مديريتي آن به خود واليت فقيه برميگردد .خصيصة
اساسي سياستهاي اقتصادي كژدارومريز دولت رفسنجاني به لحاظ مديريتي ،کاهش کنترل دولت
بر اقتصاد بود .شايد برخي صاحبنظران ادعا کنند که اين ويژگي مثبت و بخاطر عقالنيت
سياسي بوده ،اما برعکس ،مسئلة اساسي همان سياست خصوصيسازي اقتصادي و سپردن آن به
باندها و مافياهاي وابسته به نظام بود .چهبسا اين امر موجب رشوهخواري ،اختالس ،رانت ،نابودي
محيطزيست ،سربرآوردن کارخانجات و بنگاههاي توليدي بيرويه و ضعيف ،کاهش توليد و
غيره شد ،در حالي که استراتژي آن ،توليد اقتصادي بجاي مصرف و تجارت بود .بنابراين هدف،
ايجاد تغيير در الگوهاي توليد ،توزيع و درآمد و يا ميزان نقش دولت نبود ،بلکه گسترش نفوذ
و استيالي باندهاي نهادهاي سياسيـ نظامي در اقتصاد دنبال ميشد .ميانهروي در داخل و خارج
و پراگماتيسم ،معرف سياستهاي دولت سازندگي بود ،ولي به هر صورت جنبة اقتصادي
اين رويکرد بر جنبههاي متعصبانة مذهبيـ اسالمي ميچربيد .زيرا براي باندها هم مناسبتر بود؛
ولي از جهت ديگر ،موجب تضعيف غلبة معنوي واليتفقيه هم ميشد ،لذا برخي باندهاي
خصوصيسازيگرا و دولتي ،جاي خود را به بنيادگرايان تجارتپيشه دادند .عاديسازي روابط
سياسيـ اقتصادي اين دولت با اعراب و جهان غرب نيز دورهاي و کوتاهمدت بود .تنشزدايي به
تنشزايي بدل و در مسئلة هستهاي به اوج رسيد .اثبات تاريخي عدم موفقيت سياستهاي خارجي
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اين دولت ميانهرو و نظام واليي ،عدم آشتي با آمريکا و شروع تحريمهاي اقتصادي شديد
آمريکا عليه ايران از ارديبهشت  1374خورشيدي بود .زمينة سرمايهگذاري خارجي هم ناباورانه
از ميان رفت .در واقع از منظر ديگر هم ميتوان گفت که الگوي دولتـ ملت در ايران در دوران
سازندگي وارد فاز جديدي شد که مليگرايي فارسـ شيعي را بر ضد تمامي ملتهاي داخل ايران
تقويت کرد .در دولت رفسنجاني همة استراتژيهاي سياسي و ايدئولوژيک به اقتصادگرايي شديد
تقليل داده شد .خصوصيسازي و آزادسازي اقتصاد که جزو اهداف دولت بود ،هيچ نتيجة
مثبتي در بر نداشت جز تقويت پايههاي مافيايي و رانتي .خصوصيسازي ،بازار بورس و حوزة
تجارت به عرصههاي نفوذ باندها و بلوکهاي قدرت در اقتصاد مبدل شد ،لذا شيوة تجارت و
توزيع بيشتر از توليد داخلي رواج يافت .بازار بورس ثروتهاي ارزي را به جيب همانها سرازير
ميکرد .تمام بنگاهها و مراکز اقتصادي خصوصي به صورت غيرمستقيم به خود دولت و نظام
واليي تعلق داشتند .اليگارشي شيعي كه از مناديان قدرت است ،انحصارات با شيوة تجارت
بجاي توليد را قبضه کرد ،لذا هيچ مرکز انحصارگر غيرسياسي و يا صرفا اقتصادي در ايران باقي
نماند .چون اقتصاد تکمحصولي بود و اليگارشي نيز بخاطر وضع قانون واردات آزاد ،دستي
باز داشت ،توليد و فناوري به درجات بياهميتي سقوط و تجارت و واردات اهميت بسزا يافت.
چرا؟ زيرا هدف عمده ،انتخاب يکي از اين راهها با توجه به سودآوري بيشتر آنها بود نه پيشرفت
داخلي صنايع .اليگارشي قدرت به سود و ثروت فوري براي تثبيت پايههاي سياسي خود نياز
داشت ،در حالي که سياست پيشبرد ابزارها و فناوري توليد داخلي به زمان زياد نياز داشت که
در صورت صبرکردن ،موقعيت را از دست ميدادند .صنايع ضعيف ،سود کالن نداشتند .همين
اليگارشي بخاطر اين گرايش سود بادآورده ،روابط اقتصادي کارخانجات پتروشيمي ،فوالد
مبارکه و فوالد اهواز را در فساد غرق کرد .سياست ميانهرو که بازگذاشتن درها به روي کاالهاي
خارجي بود ،هم توليد و پيشرفت داخلي را دچار شکست ساخت ،هم موجب سقوط ارزش
پول ملي گرديد و هكذا سياست غربيها مبني بر تضعيف اقتصادي ايران را قرين موفقيت نمود.
اليگارشي اقتصاديـ سياسي نوعي اقتصاد شخصي را شکل داد که کاملکنندة اقتصاد نهادي،
بويژه نهادهاي مذهبي اوقاف و نهادهاي نظامي سپاهپاسداران شد .اقتصاد ناسالم بخاطر برنامههاي
اقتصادي غلط نبود که فلج شد ،بلکه بخاطر برنامههاي سياسي اليگارشي قدرت به قهقرا رفت.
چون اقتصاد تکمحصولي مبتني بر نفت است و نفت نيز در تملک دولت ،لذا صرفا دولت سود
ميبرد نه جامعه .وقتي واردات بيشتر از صادرات غيرنفتي باشد ،شبکههاي توزيع بيشتر از مراکز
توليد اهميت مييابند .چون براي رژيم ناموفق دو سود در بر دارد1:ـ تورم را کاهش ميدهد و تا
حدي موجب تقويت تکنولوژي توليدي هرچند محدود ميشود.
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در مقطع نخست دوران سازندگي  99.5ميليارد دالر کاال وارد ايران شد که همراه با واردات
خدمات ،اين رقم به  123.6ميليارد دالر رسيد .در حالي که صادرات غيرنفتي  11.7ميليارد
دالر و صادرات خدمات هم  4.5ميليارد دالر بود .اين ارقام و آمار ثابت ميکند که سياستهاي
مبتني بر شعار خودکفايي شکست
خوردند و شکست دورههاي ديگر را
هم رقم زدند .در تحليالت تاريخي،
مهم ميزان آمارهاي مربوط به کاهش
واردات و صادرات نيست ،بلکه
تعيينکنندة اصلي ،كيفيت روابط
سياسي و اقتصادي است .اگر دولت
سازندگي ناتوان از پرداخت وامهاي
عقبافتادهاش شد و تورم به باالترين
درجه رسيد ،بخاطر دخالت و سلطة
بلوکهاي قدرت داخلي بود .منابع
تاريخي خاطرنشان ميسازند طي
سه سالي که اقتصاد آزادسازي
شد ،قاچاق و تزوير موجب رساندن
وامهاي ايران به  50ميليارد دالر
گرديد ،در حالي که عايدات ساالنة فروش نفت  15الي  18ميليارد دالر بود .گراني ،احتکار،
تشديد فاصله طبقاتي ،فساد و رانتخواري ،رشد نقدينگي و سياستهاي غيرتوليدي اليگارشي
تجارتپيشه ،حيات جامعه را رو به زوال برد.
از سال  1368الي  70نزديك به  11ميليارد دالر از درآمدها تحققنيافت و  ۲.۱ميليارد دالر
بيشتر از برنامه هزينهشد ،و مقدار كل كسري براي همين سه سال  ۲۰.۵۵ميليارد دالر شد كه
بعالوه  12ميليارد دالر بدهي قبلي كل كسري براي آن سه سال  ۳۲.۵۵ميليارد دالر شد .بانك
مركزي نتوانست پاسخگوي متقاضيان ارز باشد .شاخص قيمتها :قيمتها نیز سهبرابر شد:
)301.4(1373 )211.7(1372 )168.9(1371 )126.6(1370 )100(1369
افزايش جهشي دالر و نزديک شدن آن به  7000ريال(سال  ،)13۶۹نشانگر سلطة داللي و
سفتهبازي روي دالر و از آن طريق نابودي ارزش ريال و ويراني کل اقتصاد ايران بود .هنوز
هم ايران بدون اتکاي بر خارج نميتواند از منابع استراتژيک نفت و گاز بهرهبرداري کند.
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اصالحات اقتصادي ايران طي چهار دهه از حيات خود همچنان با فقدان اجماع ميان بلوکهاي

قدرت (اليگارشي شيعي) روبرو است .توزيع ثروت و درآمد و برقراري عدالت اجتماعي بنا به
همين داليل تاريخي تاکنون در ايران صورت نپذيرفته است .از اوايل ظهور جمهوري اسالمي،
شايد برخي مقاصد توليدي وجود داشته بويژه در دوران صدارت رفسنجاني ،اما تا به امروز منطق
حاکم بر کلية دولتهاي بر سر کار آمده ،تجاري بوده؛ زيرا تجارت به مدتزمان طوالني براي
کسب ثروت همانند پيشرفت صنعتي نياز نداشت و به اين ترتيب عملکرد سياسي براي تحکيم
قدرت در نظام هم تسريع ميگشت .اليگارشي سياسيـ اقتصادي تقريبا به صورت کامل در
دست محافظهکاران بوده و کلية نهادهاي تصميمسازي ،تصميمگيري و اجرايي و قضاوت را
در دست گرفتهاند .هر سه قوه ،شوراي نگهبان و مجلس خبرگان در دست مديرعامالن چيره
بر نهادهاي وقفي و نظامي با مرکزيت روحانيت است .اينها به نفع سياستهاي خود به هر نوع
کارشکني و ضديت با جناحهاي غيرخودي دست ميزنند .شايد گفته شود که اين نظام کامال
مخالف سرمايهداري جهاني بوده و هست؛ در حالي که اين حکم در بطن اجتماع ايران و نخبگان
درستکار صادق است اما در بطن نظام حاکم چنين نيست؛ زيرا نظام از استقرار سرمايهداري نوع
غربي ممانعت به عمل آورده اما سرمايهداري خاص خود را هم به عنوان بلوک قدرت داخلي و
هم منطقهايـ جهاني عليه آمريکا و اسرائيل شکلداده که صرفنظر از گرايشهاي خاص سياسي،
مذهبي ،تبعيت کامل از سرمايهداري جهاني است.
تمامي دولتهاي بر سر کار آمده در ايران رستوريزاسيون را مدنظر داشتهاند نه اصالحات
ريشهاي را .جناح ميانهرو هاشمي رفسنجاني بخاطر همين خصيصه در دورههاي بعدي از
اصالحطلبان و در دورة آخر هم از جناح روحاني حمايت کرد ،زيرا همة اينها هرچند خود
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را مخالف اصولگرايان و محافظهکاران نشان ميدهند ،اما خصلتشان يکي است ،لذا زود
دست به پشتيباني متقابل میزنند .حتي هميشه اصالحطلبي و ميانهروي دو جريان مشتق وابسته
به نظام واليي هستند که در مقابل بلوک محافظهکاري همان نظام ضعيف بودهاند .رفسنجاني
در دورة دوم رياست خود ناچار شد وزارتخانههاي کشور ،بازرگاني ،اطالعات و فرهنگ و
ارشاد را به محافظهکاران واگذار کند .هر دو جريان ميانهروـ اصالحطلب و محافظهکار در
حوزة سياستهاي اقتصادي خارجي هم تحت تأثير عملکردهاي تخريبي صندوق بينالمللي
پول و بانک جهاني هستند .ساختار اقتصادي و اجتماعي مولد اساسا موجب بينيازي و
عدم وابستگي جامعه به نظام ميشود ،به همين دليل خود نظام کاري کرده که تمامي اقشار
فعال جامعه در حوزة اقتصادي در چارچوب ساختار اقتصاديـ اجتماعي غيرمولد باقي بمانند
تا خود با انحصار سياستهاي توزيع کاالهاي مصرفي ،هميشه وابستهشان سازد و عنان کار در
دستش باشد .بورژوازي دولتي رانتخوار هميشه مناسبات اقتصادي و سياسي اين چيرگي نظام
بر تمامي تودهها و مراکز را تنظيم ميکند .رانتخواري ،فساد اداري ،فقدان رويکرد علمي،
نابرابري ثروت و درآمد و مديريت اليگارشيک موجب افزايش فقر مردم و بحرانهاي اجتماعي
شدهاند .در همان دوره بود که دخالت گروههاي فشار بنيادگرايان در امور دولت به اوج رسيد و
آزاديهاي مدني را ممنوع و هر نوع مخالفت را سرکوب کردند .قتلهاي زنجيرهاي بازتاب همين
فشارهاي خود نظام بود .مناطق ُکردستان ،اهواز و بلوچستان هم با شديدترين محروميت روبرو
شدند که هماکنون در دوران روحاني هم با همان شدت ادامه دارد .بخاطر بهانههاي امنيتيـ
سياسي ،هرگونه سرمايهگذاري کالن در شرق ُکردستان و بلوچستان و اهواز منع شده است .تنها
سرمايهگذارياي اعتبار دارد که دولتي باشد و عايدات آن به خزانة آن سرازير شود نه خزانة
بوميـ محلي.
مواضع سياسي ايران از دوران دولت رفسنجاني تا به امروز يعني دولت روحاني تنها دو رويه
در برگرفته که هر دو نيز نميتوانند سياست و اقتصاد ايران را از گزند حمله ويرانگر هژموني
سرمايهداري جهاني نجات دهند .در دوران سازندگي ،رفسنجاني چند کار انجام داد :نخست،
اينکه در جنگ دوم خليج فارس در سالهاي  90تا  91ميالدي دخالت نکرد .روابط خود با
عراق را با اين بيطرفي و پذيرش قرارداد  1975ميالدي الجزاير از سوي عراق ،عادي ساخت.
آزادي اسيران جنگي و بازپسگيري مناطق اشغال شده توسط ارتش عراق از ديگر اقدامات آن
دولت بود؛ اما دولت روحاني امروزه در مسئلة اشغال عراق ،سوريه و يمن دخالت مستقيم دارد.
به اعزام نيروي نظامي سپاه قدس به آن کشورها دست ميزند و درصدد ايجاد هالل شيعي است
که ميتواند برجام را هم فروپاشد.
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در دوران رفسنجاني دولت در زمينة سياست خارجي تا حدي دست باز داشت به همين خاطر
بيطرفي را انتخاب کرد ،ولي اليگارشي حاکم باز در سياست خارجي دولت مداخله نمود و
تنشها با آمريکا افزايش و تحريمهاي اقتصادي اعمال شدند .اين جريان امروزه دولت روحاني
را هم فلج ساخته و سياست بيطرفي را نقض نموده ،بطوري که به دخالت مستقيم نظامي در
سوريه ،عراق و يمن هم ميپردازد .باند تجارت تسليحات ايراني در دست اليگارشي حاکم است
که موجب طرح بحراني مسئلة موشکي به اضافه مسئلة هستهاي ـ برجام شده ،بطوري که عليه اين
سياست و روية خارجي ايران ،ناتوي عربي به رياست عربستان شکل گرفته و گره بحران در يمن
و سوريه کورتر شده است.
ب ـ دولتهاي اصالحطلب
در دورة رياستجمهوري محمد خاتمي ،اصالحات صرفا جنبة سياسي ليبراليستي داشت
و جوانب کثرتگرايانه و مدني آن تنها ظاهري بود .از زمان انتخاب رفسنجاني تا روحاني غير
از جناح احمدينژاد دولت و انتخابات در دست ميانهروها و اصالحطلبان بوده است .با وجود
اين نقايص ،حتي نميتوان گفت که احمدينژاد عنصر کامال موافق اصولگرايان بود؛ اما چرا
هميشه سياستهاي محافظهکاران و اليگارشي شيعي پياده ميشد ،زيرا بدنة حوزة اجرايي از حيث
تصميمسازي و تصميمگيري هميشه در يد قدرت اليگارشي بوده و هست .چون روية آنها مداوما
خشونت و ترور ،دورزدن قانون و رد طرحهاي دمکراتيک بوده است و چون طرح دمکراتيک
قوياي از سوي اليتيسم 1اصالحطلبان ارائه نشد ،بنابراين اليگارشي به آساني توانست آن را برهم
بزند .برخي ميگويند محافظهکاران چون از بابت موجوديت خود احساس خطر نمودند به اين
خشونتها دستزدند ،اما برعکس ،آنها تنها در انتخابات برحسب موضعگيري مردم شکست
خوردند ولي چون دولتهاي جديد اصالحطلب را بخشي از نظام خود ميدانستند و از ديگر سو
شريانهاي اقتصادي اجرايي را هم در دست داشتند و گذشته از نفوذ بالمنازع سپاه ،حوزة سياست
را با افزايش اختيارات نظام واليي در چنته داشتند ،بنابراين خيالشان آسوده بود و از فروپاشي
واهمه نداشتند.
تمام شعارهاي خاتمي مبني بر «تشکيل جامعة مدني و آزاديهاي آن ،حاکميت قانون و
مردمساالري ديني (که به عنوان تئوري دستکاري شده بجاي دمکراسي سکوالر تعبيه شده بود)» همه به
نوعي پايههاي واليت فقيه را تحکيم و به لحاظ مدني بيشتر مشروعيت ميبخشيد .شرايط به
سمتي پيشرفت كه اين مسايل سبب بربادرفتن اميد روشنفکران و دانشگاهيان با گرايش علمي
 . 1دسته ،گروه .در جامعهشناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته میشود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»،
کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی یا ثروت را در اختیار دارند.
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در برابر گرايش ديني شد و متعاقبا نيز در جريان واقعة  18خرداد دانشجويان هم به شدت
سرکوب گرديدند .هرچند سياستهاي خاتمي و طرفدارانش موجب ايجاد فضايي نرم و چاپ
کتابها ،روزنامههاي مخالف ،آزادي نسبي بيان و غيره شد ،اما در زمينة اقتصادي رکودها بيش
از پيش گرديد و ممنوعيتهاي سياسي برضد مليتهاي ُکرد ،بلوچ و غيره همچو تابويي سياسي
بقوت خود باقيماند .در دورة خاتمي روية خشونتآميز عليه اپوزيسيون داخل و خارج از سوي
اصولگرايان به ارث برده شد .ناسيوناليسم بيشتر تقويت و اعتراضات مردمي راديکال شد .تنها
دستاورد اصالحطلبي ايجاد زمينة غيرمستقيم براي گسترش مخالفتها با واليت فقيه بود که در
درازمدت به دليل سياست ضعيف اصالحطلبان و عدمجداشدن آنها از بدنة نظام ،زمينه را براي
قويترشدن خط واليي فراهم آورد .اعتراضات ُکردها غير از انتشار چند روزنامه ميانهحال و يا
تشکيل بيهوده فراکسيون پارلماني دستاوردي نداشت و حتي شکل غيردولتي به خود نگرفت.
سياست اقتصادي دولت در ُکردستان هم بخاطر بحرانزاييهاي محافظهکاران تفاوتي با دولت
پيشين نداشت.
از جمله مسايلي که در خارج از چارچوب دولت اصالحات نضج گرفت ،مسايل زنان بود.
دگرانديشان مخالف نظام به شدت به مدرنيتة سرمايهداري گرايش داشتند و آب به آسياب آن
ميريختند .اکثرا هم در غرب پناهنده شدند .ناسيوناليسم شيعي اجازه نداد رژيم سياسياش که از
دوران صفويه شکل مدرنتري بخود گرفته بود فروپاشد ولي در عوض مشروعيت ايدئولوژيک،
سياسي و اقتصادي خود را از کف داد .سکوالريسم نتوانست در بدنة نظام نفوذ کند که البته
تکيهگاه اقتصادي هم نداشت .سرکوبهاي اليگارشي سياسي واليي و نظامي سپاه موجب شد
کلية جريانهاي وابسته به غرب و سياسيون داخلي با ناکامي روبرو شوند و جامعه و اقشار و
گروههاي آن تنها به سازمانهاي غيردولتي ( )NGOپناه برند که نه گرايش به غرب داشتند نه به
داخل .عليرغم اينکه زنان  139سازمان  NGOو مراكز آموزشي در سال  1379ايجادکردند،
اما هيچکدام وضع اسفبار آنها را تغيير نداد و زنان همچو بردگان مدرن با دستمزدي کمتر از
مردان به روال قبلي ادامه دادند .هر تشکل و سازمان غيردولتي قطعا دورادور از سوي بلوکهاي
قدرت سياسيـ نظامي اصولگرايان و سپاه کنترل و بعدا برچيده شدند .خاتمي نتوانست سياستهاي
اقتصاديش را فراتر از دورة رفسنجاني نظام و قوام بخشد و اين شکستها با دميدن در بوقوکرناي
مسايلي چون «مردمساالري ديني و گفتگوي تمدنها» الپوشاني شد .حتي سياست خارجي
ِ
مخالف نظام شيعيـ ايراني ،آن
تنشزدايي آن موجب شد عربستان به اميد تشويق بيشتر جبهة
را تضعيف نمايد به همين دليل در چارچوب اوپک بيشتر به دولت خاتمي نزديک شد زيرا
عربستان نه داراي تاثير سياسي در داخل ايران است و نه تأثير نظامي .فلذا در دوران روحاني،
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عليرغم تشکيل ناتوي عربي ،اين وضعيت كماكان ادامه دارد .تمايل خاتمي به گسترش روابط
ديپلماتيک با غرب حاصلي نداشت و تنها ريسک تملک سرمايههاي داخلي ايران از سوي
خارجيها را افزايشميداد .غرب هم با بکارگيري سازمان ملل سال  2001را سال «گفتگوي
تمدنها» اعالم کرد چون همانند عربستان در تأثيرگذاري در داخل ايران ناتوان بود و سعي
ميکرد با نفوذ در حوزة سرمايهگذاري داخلي ايران ،هم از سود کالن بازار آن بهره برد و هم
روزنهاي براي پيشبرد ضديتهاي سياسي خود بگشايد تا نهايتا به تغيير رژيم بيانجامد .اين برنامة
ستيزهگر نيز ناکام ماند؛ چون دولت خاتمي سرآمد بلوک قدرت در ايران نبود تا غرب در اين
کار موفق شود .حتي اين مسئله موجب ادامه و افزايش خصومتهاي ايران با آمريکاـ اسرائيل در
دورة خاتمي هم گرديد.

بازاريان و روحانيون حاکم در اليگارشي اجازه ندادند خاتمي به تغيير ساختارهاي اقتصادي
دست بزند ،لذا با خشم فروخفته تنها به برخي اصالحات خُ رد بسنده نمود ولي اين اصالحات
ريشهاي نبود و از امتيازات اقتصادي قدرتهاي وابسته به اصولگرايان هيچ نکاست .حتي نتوانست
قانون اساسي را در اين زمينه تغيير دهد .هرگونه سرمايهگذاري خارجي در داخل به معناي سلب
نفوذ اقتصادي از محافظهکاران تجارتپيشه بود .تمامي برنامهها به بنبست رسيد و قوه مجريه
اصالحطلب نتوانست در برابر قوه قضائيه و مقننة محافظهکار کاري از پيش برد.
پنج بنياد غولپيکر وابسته به واليت فقيه بعنوان عارضة سيستم ،قريب  20درصد اقتصاد
ايران را در دست دارند که براحتي ميتوانند با تراوش افكار كذايي هر دولت مخالف خود را
فلج سازند .برخي صاحبنظران ادعا ميکنند که خاتمي موفق شد دولت را مينيماليزه و بسياري
مديريتهاي اداري و اجرايي را به خود مردم واگذار کند ،اما با توجه به عدم تغيير قانون و
گستردگي دولت موازي ،چنين تحليلي اغراقآميز است .شايد نظمي نسبي به طرحهاي اقتصادي
داد و تا حدي انضباط مالي برقرار نمود ،اما اين امر مشمول بازار و روحانيون پرنفوذ در اقتصاد
نشد و گذشته از آن ،مالياتگيري و تمايل به افزايش صادرات غيرنفتي و يا هماهنگکردن نرخ

انقالب ۷۵؛ اقتصاد 129 ...

ارز با بازار بينالمللي ضرري براي بازاريان و روحانيون وابسته به رهبري دربرنداشت .نرخ تورم
از حد متوسط  25.5به  15.7درصد در سال  83خورشيدي کاهش يافت ولي اقتصاد نيمهثبات
آن همچنان تکمحصولي باقيماند 156 .ميليارد دالر درآمد ارزي نفتي همچنان بيشتر از 38.4
ميليارد دالر درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي بود .بنا به بررسيهاي صندوق بينالمللي پول،
«رونق اقتصادي ايران در دوران سوم توسعه شروع شده ولي هنوز هم با خطر شکست روبرو
است» و در دولت روحاني همانند زمان خاتمي در اوج نيست .چرا؟ زيرا اين طرح هژموني
خارجي و غربي بود که به اميد نفوذ در ايران از راه اقتصاد ،درصدد نفوذ سياسي برآمد و
در نتيجه موجب بهبود نسبي روابط و بهبود بسيار اندک وضعيت اقتصادي در دوران خاتمي
گرديد .به همين دليل عامل اصلي اين بهبود در درجة اول ،اصالحات اقتصادي داخل نبود ،بلکه
تأثيرگذاري گرايشات سياسي خارجي بود .اين سياستها امروزه در دورة روحاني تهديدات
بيشتري را متوجه ايران ساخته ،لذا اقتصاد به شدت آسيب ديده است .سرمايهگذاران ايراني
هميشه به داليل بيثباتي سياسي ترجيح ميدهند بجاي توليد صنعتي ريسکپذير به صادرات و
واردات و يا سرمايهگذاري در امالک و مستغالت شهري روي آورند .بازار پول و ارز در ايران
بيشتر از سرمايهگذاري صنعتيـ توليدي طالب دارد ،زيرا سودآورتر و سهلتر ميباشد و به دليل
اينکه تحريمهاي خارجي سرمايهگذاري صنعتيـ توليدي را پرخطر ساخته است .اين وضعيت دو
پيامد دربرداشته1 :ـ عدم پيشرفت و گسترش صنعت نوين روز2 .ـ فقدان دانش و مهارت الزم
در عرصة صنعت و فناوري .علت پيشرفت سرمايهداري تجارتپيشه بجاي سرمايهداري صنعتي،
همين امر است .اين عقبماندگي صنعتي چون توان رقابت با توليدات و بازارهاي جهاني را ندارد،
موجبگشته تا تحريمهاي آمريکا ويرانگرتر عمل کنند ،اما چون سپاه پاسداران و اصولگرايان
کلية شريانهاي حياتي کشور از جمله راه و ساختمان ،ارتباطات و مخابرات ،پروژههاي نفتي،
عمراني و بازاري ،درآمد ارزي و غيره را براي مقاصد راهبردي در دست دارند ،تحريمها تأثير
چنداني بر آنها ندارد ،ولي در عوض ،تمام جريانهاي خارج از آنها ،مردم و واحدهاي صنفي
کوچک و بزرگ با ورشکستگي و نابودي روبرو و قرباني ولعهاي آنان ميشوند .حتي بانکهاي
وابسته به نيروي انتظامي و سپاه و پنج بنياد بزرگ وابسته به رهبري سرپا ميمانند ،اما ديگر بانکها
يا ورشکستهشده يا با اين خطر روبرو هستند.
کل صادرات صنعتي ايران در دوران خاتمي در حد دو ميليارد دالر بود که به انباشت
سرمايه و سرمايهگذاري و توليدگرايي کمکي نميکرد زيرا سرمايهداري و شيوة توليد آن بر
ارزش افزودة فراوان متکي است ولي بخش صنعت و واحدهاي توليدي در ايران از ارزش
افزودة اندک بخاطر برنامههاي غيرتوسعه و توليد کالسيک برخوردارند و بدينسان از چرخة
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رقابت خارجي رانده ميشوند .بخش صنعت ايران تا سال  2000ميالدي راکد بود و منطبق با
استانداردهاي بينالمللي نبود .فقدان قوانين و حقوق کارآمد و نفوذ زياد نهادها و بنيادهاي دولتي
اختالسگر موجب عقبماندگي اقتصادي شده است .درآمدهاي نفت هم مدام و به شدت در
نوسان ميباشد .در دوران صدارت خاتمي نام جوانانـ دانشجويان و زنان و روشنفکران بسيار
ورد زبانها بود و ليکن جنبش دوم خرداد از نوع جنبش رهاييبخشي بود که هم از آرمانهاي
جمهوري اسالمي عدول نميکرد و هم بهمثابة يک مذهب اصالحگراي سرمايهداري جهاني
منش يافت .بنابراين بخوبي از نارضايتي مردمي و مخالفان خارج از دايرة نظام در راستاي اهداف
خود سود جست ولي ديري نپائيد که فروکش نمود .ظرفيت بدوشکشيدن خواستههاي مردمي
و ارائة برنامة استراتژيک شفاف را نداشت .نه بحران بيکاري برطرف شد و نه شيوة توليد خارج
از بلوک قدرت محافظهکار پايهريزي گرديد .ايران در چارچوب نظام خود هميشه داراي يک
دولت رسمي و چند دولت موازي متشکل از دولت و کابينه آن ،سپاه پاسداران ،اليگارشيهاي
بازار و روحانيون ،حوزة علميه ،قوة مقننه ،قوة قضائيه ،شوراي نگهبان ،مافياي صداوسيما و
بنيادهاي رهبري بوده است که کلية آنها به نهاد واليت فقيه ختم ميشوند .ايدئولوژي تمامي اينها
اسالم سياسي و علم پراگماتيسم و منطق تجاري اين دولتها قويتر از منطق توليد صنعتي پيشرفته
مطابق با سرمايهداري گلوبال است.
در آناليز اقتصاد سياسي ايران ارائة آمار و دادهها که البته غيردقيق هم هستند زياد مهم نيست.
ميتوان اين ارقام را براي ناکارآمدي دولتهاي پيدرپي ايران مورد اشاره قرار داد ،اما مهم
تحليلهاي ذهنيتي و روابط سياسي است .نبايد دچار تقليلگرايي صرف سياسي و يا صرف
اقتصادي شويم .البته ارائة برخي آمار ميتواند به تحليلهاي ما ياري رساند .در دوران خاتمي
بخش صنعت ايران رشد بسيار اندکي نمود و از کشورهاي در حال توسعه عقبماند .در اين سالها
سرانة ارزش افزوده صنعتي ايران از  219دالر به  272دالر و سرانة صادرات صنعتي از  18دالر به
 33دالر افزايش يافت ،در حالي که سرانة صادرات صنعتي جهان در کشورهاي در حال توسعه
در سال  1998ميالدي به ترتيب برابر با  821دالر و  242دالر بود .در دهة  1380شمسي  30ميليارد
دالر واردات و  5ميليارد صادرات غيرنفتي ،تابلوی مفتضح اقتصاد آن سالها بود .در سال 1383
آخرین سال تصدی قدرت بدست خاتمی ،صادرات  ۶.۳ميليارد دالر و واردات  ۳۱.۰۸ميليارد
دالر و نرخ رسمي بيكاري در همان سال  25درصد بود .ميزان رشد اقتصادي كاهشيافت .در
سال قبل صادرات غيرنفتي  ۵.۶ميليارد دالر ـ واردات نيز  ۲۱.۷ميليارد دالر بوده .ميزان كسري
پرداختهاي ايران (بدون محاسبة بخش نفت)  ۱۶۶.۰۱ميليارد دالر بود كه با نزديك به  60درصد
رشد در يازده ماه سال  1382به  ۲۵.۵ميليارد دالر رسيد .ارزش پول ملي هم سقوط كرد .بدهي
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خارجي افزايشيافت .همچين افزايش كسري تراز پردختها داشت و بيكاري رشد چشمگیري
پیداکرد .ارقام باال يعني ساالنه  29ميليارد دالر كسري تراز تجاري داشته.
ايران نتوانست فناوريهاي نوين و برتر را براي بخش صنايع خود جذب کند و آنچه هم
حاصل شد ضدمحيطزيست بود .يکي از علل اين پديده ،محدوديت بسيار شديد نظام براي
سرمايهگذاريهاي خارجي عنوان شده که مسئلهاي اقتصادي است ،اما ريشه اصلي ،ذهنيت سياسي
جهانستيز آن است .اين امر اجازه نداد که در هيچ دورهاي اصالحات اقتصادي بنيادين صورت
پذيرد.
وقتي در ايران همواره بلوکهاي قدرت نظام ،از قدرت و اختيارات سياسي گستردهتري به
نسبت دولت و کابينه آن برخوردارند ،ديگر پرواضح است که يک جنبش بيمباالت همچون
«دوم خرداد» چگونه ميتواند با اين افسونزداييها به اصالح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي
دست بزند! اين به اصطالح جنبش ،موجوديتي متناقض داشت؛ از بدنة عريض و طويل نظام جدا
نشده بود ولي از پشتيباني سياسي آن هم محروم بود ،به همين دليل تنها بر انتظارات اقتصاديـ
اجتماعي بدون اهرم سياست افزود .فراتر از آن ،حتي بورژوازي جديد و دولتگرا از پشتيباني
بلوکهاي قدرت نظام واليي محروم بود .طبق عادت ايدئولوژي اسالمسياسي ،نظام به شدت
پوپوليست و پراگماتيست است ،لذا از هر نوع طبقه و گرايش در درون آن مشاهده ميشود.
دولتهاي اصالحطلب هميشه در ايران از دوران رفسنجاني تا به امروز طبقاتي و مليگرا بوده و
کاراکتر پوپوليستي 1نظام را درک نکردهاند ،لذا در برابر آن ضعيف ماندند و شکست خوردند.
هيچکدام از دولتها بهسبب تنافر ارزشها با هم ،موفق به پاسخگويي به منافع و مصالح طبقة
متوسط جديد ايران نشدند به همين دليل در برآوردن نيازها ناکام ماندند که خود به نارضايتي
و فقر در ميان اين طبقه دامن زد .در سرمايهداري ،هر نظام سياسي حمايت اين طبقه را از دست
بدهد ،با فقدان مشروعيت روبرو ميگردد« .جنبش دوم خرداد» با آن همه مضيقه ،پيشزمينه قوي
اقتصادي و سياسي را فراهم نياورد ،لذا بيبرنامه و انديشه ماند .بنيادگرايان وقتي متوجه اين ضعف
اصالحطلبان شدند با خيال آسوده به نرمش قهرمانانه در برابر آن پرداختند .بلوکهاي قدرت ،هم
از نظر اقتصادي و هم سياسي موقعيتي برتر و سرآمدتر از دولت داشتند .حداقل ،اصالحطلبي
انتظاري تحولخواه در ذهن و قلب مردم آفريد ،اما افراطيها به نفي مطلق آن دست زدند و اين
عمل خود را انقالبي عنوان کردند .خود اصالحطلبي نيز شامل دو قشر بيثبات ميانهرو و تندرو
بود به همين دليل از انسجام سازماني برخوردار نشد .در دوران خاتمي ميانهروها اقليت و پشتيبان
اصالحطلبان اصلي شدند ولي در دوران روحاني برعکس ،اصالحطلبان اصلي اقليت شده و از
 . 1مردمگرایی؛ اما در اینجا به معنای عوامفریبی است.
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ميانهروي جناح روحاني حمايت کردند .اصالحطلبي از حاکميت قانون دمزد ولي به رستوريزة
آن اقدام نمود نه اصالح و تغييرش؛ از تفکيک قوا دمزد ولي در عرصة اجرايي فاقد قانوني
عليه بلوکهاي استيالگر بود؛ از آزادي مدني دمزد ولي بر سر سفره همان نظام قبلي .چنين بود
که نيت آنها ايجاد تغيير ريشهاي در ساختار نظام واليي بويژه ساختار اقتصاديـ اجتماعي نبود.
چرا؟ زيرا ميدانستند از قدرت سياسي کافي برخوردار نيستند .اصالحطلبي انتظارات مردم براي
ايجاد جامعه مدني را بيش از پيش افزايش داد اما به اين واقعيت نپرداخت که در زيرمجموعة
نظام واليي که چند بلوک قدرت فرادولت(دولت پنهان) قرار دارند ،چگونه ميتوان به تغيير
همت گماشت .چون ،تغيير در اين زمينهها در وهلة اول به دگرش ذهنيتيـ ايدئولوژيک نياز
دارد که خود مستلزم برچيدن بلوکهاي منفي قدرت در حوزة سياست است ،لذا چنانچه جنبش
اصالحطلبي خودستا دست به چنين اقدامي ميزد ،عمال خصومت با واليت و کل نظا ِم معيوب
محسوب ميشد .اين امر موجب بروز اختالفات شديد دروني در صف اصالحطلبان گرديد و
مردم را از اين ناتواني خويش آگاه نساختند .نکتة مهم اينجاست اصالحطلبان که قوه مجريه
را در دست داشتند ،آيا نميدانستند که کابينة دولتشان اکثرا متشکل از بورژواهاست که به
اخاللگري دستزده و اجرائيات دولتي را به نفع خود جهتدهي ميکنند؟ اين بورژواهاي
نفوذي درصدد تغذيه از قدرت اجرايي دولت و قدرت سياسي بنيادگرايان برآمدند .اولويت
اصالحطلبي هم تنها توسعة سياسي به فراخور راهبردهايشان بود که از آن محروم بودند و هيچگاه
در فضاي شديدا همستيزانه به آن دست نيافتند؛ لذا جرأت نکردند بخاطر يوغ كشندة استيالي
بلوکهاي قدرت يعني بورژوازي بازار و روحانيون به توسعة اقتصادي بپردازند .نه فساد اداري رفع
شد و نه فقر اکثريت مردم .گروههاي دولتي طرفدار اصالحطلبان خود مشکل اقتصادي نداشتند
و روشنفکرمأبي ميکردند ،لذا در شعارهاي آزاديخواهي جنبش در مجموع اقتصاد مردمي
محوريت نداشت .هويت اصالحطلبي اساسا از آنها چهرهاي به عنوان جناح چپ نظام واليي
و رقيب جناح راست آن مينماياند ،آن هم رقابت و کشمکش بر سر اختيارات رئيسجمهور
و رهبر .بنيادگرايان متشکل از بورژوازي طبقه باالي واليي و اصالحطلبان از طبقة متوسط و
پائيني بودند .لذا چون هدف آنها تغيير رژيم نبود ،نميتوانستند به لحاظ اقتصادي هم به سيستم
منطبق با سرمايهداري پيشرفتة صنعتيـ توليدي بيانديشند .پارادايم آنها سرمايهداري سنتي ايران
بود که با سرمايهداري گلوبال جهاني از منظر سياسي چالش داشت .ساختار اصالحطلبي چنان
بود که به تقسيم قدرت و نه نابودي کانونهاي قدرت گرايش داشت .آنها محروم از بنيان فلسفي
و علمي ،سازماندهي جنبشي را به صورت راديکال عليه سازماندهي واليي به انجام نرساندند.
چرا؟ زيرا خود را بخشي از آن دانسته و نيازي به آن نميديدند .هدف ،برخي تغييرات جزيي
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بود و نه دگرش کليت .مدارا و سازش با نظام اولويت سياستهاي آنها بود که سبب تفرقه و
دودستگي در ميان خود آنها هم شد .سکوالرها 1و مليـ مذهبيها را در برنامة خود جاي
نداده بودند که موجب افشاي چهرة واليتمداري آنها گرديد .اليگارشي بنيادگراي جناح راست
هم از اين همه نقصان و ضعف اصالحطلبان مطلع بود ،لذا به ميل خود در تمام برنامههاي دولت
دست برد و يا آن را در حوزة اجرايي و اقتصادي دچار بحران ساخت تا مردم سرخورده و
زده شوند .از استيضاح وزيران دولت گرفته تا سرکوب روزنامهها ،بويژه ترور سعيد حجاريان،
تئوريسين اصالحطلبان و سرکوب تمامي مخالفان ،هيچ عرصهاي نماند که بنيادگرايان به آشوب
در آن دست نزنند .خاتمي در همان دورة دوم رياستجمهوري خود بود که تسليم خواستههاي
جناح راست شد و اظهاراتي در حفظ موقعيت داخلي و خارجي بويژه عليه آمريکا و غرب
بر زبان ميراند .طرفداري از واليت فقيه از شکلگيري پشتوانة تئوريک براي اصالحطلبان
جلوگيري کرد و تنها خواهان سلب برخي اختيارات سياسي واليت مطلقه شدند .منش ديني و
اسالمگرايي ميان هر دو جناح راست و چپ نظام مشترک بود .اگرچه دينگرايي رژيم ماهيت
آن را ضدمدرنيته نشان ميداد ،اما در عمل سياسي و حيات اجتماعي بسياري از مباني آن را
پياده کردند .گروهي تصور ميکنند مدرنيتهگرايي در برابر دينگرايي رژيم شکست خورده،
در حالي که اسالم سياسي ايران ،شکل اجرايي اما بحرانزاتر مدرنيتة سرمايهداري مقهور است.
اصالحطلبي هم خارج از دايرة آن نيست و تمام برنامههاي تجاري گسترده و توليدي ضعيف
نظام از آن نوعي مدرنيته ساخته که انباشت قدرت و سرمايه در آن مشابه الگوي جهاني آن و
اولويتدارتر از اقتصاد اسالمي است .اگر تنها سيستم بانکداري را با ترسيم خطوط مسئلهدار
بررسي کنيم ،مسئله بخوبي اثبات خواهد شد.
از سويي جناح تحولخواه داراي استراتژي شفاف نيست و از ديگر سو اليگارشي داراي منافع
گسترده ،چنان در بطن قدرت جا خوش کرده که با غارت درآمدهاي نفتي و نيز دراختيارداشتن
نيروهاي نظامي چون سپاه پاسداران و ابزارهاي قانوني ،از هرگونه اصالحاتي جلوگيري به عمل
ميآورد تا چه رسد به تغيير و دگرش ساختار نظام .بدون خشونت دروني ،جناح چپگراي نظام
توان مقابله با آن ابزارهاي زور را ندارد .با اين اوصاف ،تخاصم و توطئة نهفته در درون نظام
ايران ،بالفطره و فوران لذت ستم است.
ج ـ حاکميت اصولگرايان
انتخابات دورة نهم رياستجمهوري اثباتکننده وجود تفرقه در صف اصالحطلبان بود.
 . 1گیتی گرایی یا جدا انگاری دین از سیاست
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چون نامزدهاي اصالحطلبان ميانهرو و شبهراديکال يعني کروبي ،معين و هاشمي توان ايجاد
ائتالف با بصيرت نداشتند ،لذا احمدينژاد در قامت يك ناجي نحس با هالهاي از نور به دور
سر ظاهرگشت و به پيروزي رسيد .مردم ميدانستند که اصالحطلبان توان سياسي ندارند ،با اين
وجود اگر کمترين اميدي به برنامههاي اقتصادي آن داشتند باز هم به نفع آنها رأي ميدادند.
اپوزيسيون خارج از کشور هم تنها دستنشانده غرب شده و جرياني انقالبي نبوده و نيست.
پارادايم 1آن چيزي جز سرمايهداري و ليبراليسم بيگانه با فرهنگ ايراني نيست .حتي پس از
چهل سال دوري از ايران ،ديگر نه پايگاه اجتماعي دارند و نه تأثيرگذار هستند .رأي مردم به
احمدينژاد در واقع نشانة خشم آنها نسبت به اصالحطلبان ميانهرو و شبه راديکال ،بنيادگرايان
افراطي و اپوزيسيون منفعل خارج از کشور بود .احمدينژاد کامال از جنس اصولگرايي نبود.
يک جريان خودويژه در درون آن بود که از او بهترين مهره ساخت .اين جريان که «مکتب
ايراني» ناميده شده تنها امتگرايي شيعي و پوپوليسم سياسي را در ايران ترويج داد و ضديت
با غرب و اسرائيل در سرلوحه برنامة سياست خارجي آن بود .برقراري عدالت را شعار خود
قرار داد و در بخش اقتصادي برنامه و پروژهاي براي توسعة توليد و صنعت قابل رقابت با خارج
نداشت و همان عناصري بودند که به اقتصاد تجاري سنتي و سياست سنتگرا عادت داشتند.
تالش نظام ايران براي حذف علوم انساني از برنامة آموزشي به بهانة غربيبودن اساسا در دورة
زمامداري احمدينژاد اوج گرفت .همچنين شعارهاي دولتهاي پيشين را مضحک خواند .هرچند
جريان نامبرده خود را عميقا ضدسرمايهداري و مدرنيتة آن معرفي ميکرد ،اما محافظهکارترين
مدرنيتة ايراني بود که چون هدف آن تغيير ساختار نظام واليي نبود و اصالحات را هم قبول
نداشت ،عوامفريبانه شعار عدالت را که مبهم بود ،سرميداد ،در حالي که محافظهکاري نهتنها
سرچشمه بيعدالتيها و فقر را نميخشکاند ،بلکه با قساوت ،تقويتکنندة آن هم هست .جريان
بنيادگراي احمدينژاد قشرها و گروههايي را مورد خطاب قرار داد که ميدانست نسبت به
سياستهاي اصالحطلبان و ميانهروها سرخورده و نااميد شدهاند .اکثر مخاطبان او طبقة پائين بودند.
خاتمي خواست پس از چند دهه با حرکتي شبيه رفسنجاني که «سازندگي» شعارش بود ،تحت
عنوان «آبادگران» پا به ميدان بگذارد ،اما نتوانست با فقر ،رانتخواري و ستم سيستماتيک
اليگارشي نظام که خود بخشي از آن بود ،مبارزه کند .آبادگران که طبل توخالي بودند ادعا
ميکردند با اصالحات اقتصادي و سياسي اصالحطلبان پس از جنگ که آن را بيهوده معرفي
مينمودند ،مخالفت کرده و َمنشي بنيادگرا به عنوان جايگزين اصالحطلبي برگزيدند .با انتخاب
احمدينژاد ديگر هيچگاه دولت به اصالحطلبي بازنگشت و صرفا پس از احمدينژاد ،روحاني
 . 1الگوواره یا پارادایم ،سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعهای از الگوها و نظریهها را برای یک گروه یا یک جامعه
شکل دادهاند.
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اعتدالگري را ترجيح داد .اصالحطلبان شکست خورده هم عامدانه دنبالهرو اين خط اعتدال
شدند .خود آنها هم که بسيار ضعيف هستند راهي جز اين ندارند .احمدينژاد ميخواست با
تکيه بر اقتصاد نفتمحور ،طبقهاي شبيه خردهبورژوازي به قول خودش از فقرا و محرومين
بسازد تا ايدئولوژي آن ،مکتب ايراني باشد .در اين مسير خود را ضدسرمايهداري نشان داد
اما سرمايهداريترين مذهبي بود که دمکراسي را مضمحلکننده ميدانست .ايدئولوژي مکتب
ايراني حتي از حيث سياسي هم حياتيتر از اقتصاد و توسعه اعالم و به شدت براي آن تبليغ
گرديد .از امکانات دولت براي ترويج اين افکار سوءاستفاده شد که بحران مالي بيشتري را دامن
زد .اکثر پروژههاي اقتصادي بخاطر اين گرايش به بنبست رسيدند.
ساختار سياسي دولت احمدينژاد بخاطر ماهيت به شدت محافظهکار ،مدام بحرانهاي
ويرانگر اقتصاديـ اجتماعي توليد ميکرد .اين جريان ميخواست قشرهاي اسير در حلبيآبادهاي
حاشيههاي شهري را در شهرکهايي تحت عنوان «مسکن مهر» در سراسر ايران گردهم آورد
و از آنها ارتش اجتماعي خردهبورژوازانه طرفدار خود بسازد .اين قشرهاي مستمند در سراسر
جمهوري اسالمي مورد بيمهري دولت قرار گرفته بودند .جريان مکتب ايراني حماسة سياسيـ
اقتصادي يک جامعة بسته و محدود به خويش را در سر ميپروراند و چون خود پيشتر پاسدار
بود ،به پايههاي نظامي آن هم ميانديشيد .اما احمدينژاد شخصي کاريزما و صاحب تئوري
فکري نبود که بتواند با اليگارشي کهنهکار نظام واليي دربيافتد .بورژوازي تجاري نظام واليي
بسيار قويتر از خردهبورژوازي نوپا و نااميد جريان سياسي احمدينژاد بود.
آغاز دورة احمدينژاد آغاز رسميترين دولت بنيادگراي آتشمزاج پس از دولتهاي
اصالحطلب بازرگان ،رفسنجاني و خاتمي بود .به همين دليل سرمايهداران ،مغزهاي توانا و
نخبگان به اين نتيجه رسيدند که بنيادگرايي تازه خود را مستقر ميسازد لذا فرار آنها به خارج
شدت يافت .از سويي ،نرمش قهرمانانه دولتهاي قبلي جاي خود را به رويکرد خشن نظامي دولت
احمدينژاد داد که بيشترين ياري را به جنگطلبي سرمايهداري غرب رساند .مسئلة هستهاي
و اسرائيل به دو چالش بزرگ نظام با غرب مبدل گرديد .اين ،مرحلة دوم رويارويي با غرب
پس از وقوع انقالب بود .لذا ايران به شدت از فناوري ،علم و سرمايه جهاني محروم گردانده
شد هيچ ،فراتر از آن ،سرمايههاي مالي و انساني هم پا به فرار گذاشتند .در همان دورة اول
رياستجمهوري احمدينژاد دهها ميليارد دالر سرمايه (گويا  40ميليارد دالر) از کشور خارج شد.
ايران تا سال  2006سالي بيش از  30ميليارد دالر كسري تراز پرداختهاي غيرنفتي داشت كه
دالر از  7تومان به  940تومان رسيد اين تغيير به اين معناست كه براي مصرف همين  30ميليارد
دالر واردات بجاي  210ميليارد تومان ،به  28200ميليارد تومان نياز هست .يعني تنها از همين
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يك منبع  13400درصد افزايش قيمت وارد اين اقتصاد شده .سال  2006الي  2010بيش از 70
ميليون دالر واردات؛ كمتر از  15ميليارد دالر صادرات غيرنفتي ساالنه تحقق یافت.

در دوران پس از آن ،روحاني تالش کرد تا اين تنشزايي را با نخست ،دورزدن تحريمها و
دوم ،ايجاد رابطة اقتصادي با دول حامي آمريکا با ترفند جداسازي آنها از پيکرة ائتالف جهاني
حل کند .البته پيشتر دولت احمدينژاد و نظام واليي توانسته بودند بخاطر بحران سرماية جهاني
که از سال  2007ميالدي آغاز شده ،نفسي تازه بکشند .حتي اين بحران آمريکا و اروپا را واداشت
تا به توافق هستهاي بجاي گزينه نظامي تن در دهند و نيز شکست پروژة «خاورميانه بزرگ»
آمريکا در عراق و سوريه بيشتر ورق را به نفع ايران برگرداند.
ضديت با اسرائيل و نيز چالش هستهاي ،اقتصاد نفتمحور ايران را در زمان احمدينژاد فلج
و برنامههاي توليدي اندکي را که در دست اقدام بود ،معطوف بدان تعطيل ساخت .درآمدهاي
نفتي ايران هميشه و در همة دورهها بنا بر جناحبازي سياسي توزيع شده است ،اين روند در زمان
احمدينژاد شديدتر شد .تحريمها و مسئلة هستهاي بخاطر چالش با بلوکهاي هژموني جهاني،
ديگر تقريبا در ايران دهة کنوني که روحاني سردمدار دولت آن ميباشد ،به بوتة فراموشي
سپرده شده است .زوال سياست خارجي عليه غرب و خاورميانه و سياست داخلي عليه ملل
غيرفارس ،دفتر زوال اقتصادي را ورق زده است .تورم ناشي از اين وضعيت ،بار تامين بودجه
را بر دوش مردم انداخته .از زمان تشديد جدي تحريمهاي غرب تا به امروز ،استفاده سياسي از
درآمدهاي نفتي با وجود فروش کم نفت تحريمشده ،موفقيت سياستهاي تحريمي آمريکا در
زمينة منع تغذيه ارزي براي ايران و نيز استفاده سياسي جناحهاي رقيب دولت و نظام از درآمدها،
همه و همه موجب رکود اقتصادي شديد شدند .بانک مرکزي طي دهة گذشته مدام به صورت
بيرويه پول به بازار تزريق کرده تا جلوي رکود بيشتر را بگيرد ،اما اين امر موجب افزايش
تقاضا گشته در حالي که حوزة توليد تعطيل شده و جوابگوي جامعه در زمينة عرضه نيست.
فقدان يا کمبود کاال هم موجب افزايش تورم گشته که اميد غرب به تهديد بيشتر را تقويت
نموده است .از سوي ديگر نهادهايي که پايههاي نظام واليي را تشکيل ميدهند همه غيرتوليدي
هستند از جمله «مرکز خدمات حوزة علميه قم ،نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها ،سازمان
تبليغات اسالمي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ،دفتر تبليغات اسالمي در حوزة علميه قم ،شوراي
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هماهنگي تبليغات اسالمي ،دبيرخانه مجلس خبرگان ،شوراي نگهبان و سازمان صدا و سيما».
در دوران احمدينژاد از ناحيه بودجة سال  1385بيشترين مقدار به «مرکز خدمات حوزة علمية
قم با افزايش  147درصدي» و «دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم با افزايش  110درصدي»
تخصيص يافت .از دولت بازرگان تا روحاني ،جامعة ايران هيچوقت آزادي سياسي و اقتصادي
نيافته و منش بنيادگرايي دورةهاي احمدينژاد و روحاني را وخيمتر ساخت.

د ـ ميانهوري و سراشيب سقوط
در دوران حسن روحاني نيز ساختارهاي سياسي و اقتصادي اصال تغيير نکردهاند .بيگمان
بدون تغيير ساختاري نبايد اميدي به بهبودي و توسعه داشت .ناف اقتصاد در ايران به سياست و
ُدم سياست هم به نهاد واليي وصل شده و علم اقتصاد سياسي بنيادگرايي هميشه يک ساختار
اقتصادي مستقل از حوزة سياست را منع کرده است .کليد تغيير ساختار هم دمکراسي است
که اين يکي در ايران ،غربي و ضداسالمي معرفي ميگردد .چون ساختار ،بيمار و فاقد توان
مسيريابي خالق است ،در صورت عدمتغيير ،حتي اگر تمامي روشنفکران و نخبگان علم اقتصاد
سياسي گردهم آيند ،کاري از دستشان برنخواهد آمد .کانون تحوالت امروزه جهاني شده
و سرنوشت ايران هم مستقل از تجربة جهاني نيست .رانتيربودن دولت روحاني بخاطر تامين
بودجة خود از ناحيه فروش نفت به ميزان بيش از  42درصد در کنار تمرکزگرايي سياسي،
موجب فراگيرترشدن دولت مطلقة بنيادگرايي در ايران گرديده که همانا اقدام دولت روحاني
براي امضاي قرارداد نفتي با شرکت خارجي توتال در سال  1396اثباتگر اين مدعاست .تمرکز
سياسي ايران بدون نفت از کف ميرود چون مجبور ميگردد به توزيع قدرت سياسي دست
بزند که تا به حال چنين نشده است .سپاه پاسداران و شاخه برون مرزي آن يعني سپاه قدس ،در
داخل و خارج با انبوهزدايي عناصر فعال جامعه ،امنيت فضاي اقتصادي را به ميزان غيرقابلتحمل
از بين بردهاند و تالشهاي روحاني براي امتيازدهي به سرمايهگذاران خارجي را با شکست مواجه
ميسازند .فروپاشي برجام نمونه بارز آن است .ايران در دوران کنوني که روحاني بر مسند قدرت
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است ،به دنبال ايجاد خط انرژي از طريق خليج فارس ،هالل شيعي از يمن تا سوريه و لبنان
و در شمال هم آذربايجان با همکاري روسيه برآمده ،اما بارها به دليل تحريمهاي غرب و نيز
وجود اقتصاد جناحي نتوانسته به اين هدف نائل آيد و چه بسا هر بار اهداف سياسي سپاه مهمتر
از اهداف سياسي دولت قلمداد شده است .ايران در خليج فارس با عربستان و ناتوي عربي ،در
عراق و سوريه با ُکردها و آمريکا و در شمال هم با مانع اروپا ،آمريکا و اسرائيل روبرو است؛
درحالي كه روحاني تمارض به مديريت تنشها مينمايد .آخرين تالش روحاني در سال 1396
خورشيدي ايجاد خط انتقال انرژي از خليج به کشور آذربايجان و از آنجا به اروپا بود ،اما برنامه
او به دليل اصطكاكهاي سياسي با مخالفت اسرائيل و آمريکا مواجه گرديد .در اسفند ماه
 96رؤسايجمهور افغانستان ،ترکمنسان ،نخستوزير پاکستان و يک مقام عاليرتبه هند گردهم
آمدند و يک قرارداد مهم گازي را براي آغاز عمليات احداث «خط لوله تاپي» به امضاء رساندند.
اين خط لوله قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان ،پاکستان و هندوستان منتقل کند .ايران با
از دستدادن فرصت و ديپلماسي انرژي صنعتي اين موقعيت را از کف داد و بدينسان رقباي آن
شاهراههاي حياتي بازار شرق ايران را از دستش خارج ميکنند .اين خط لوله تقريبا سهونيم برابر
ميزان صادرات گاز ايران به ترکيه است که حذف ايران را رقم زده است .ايران خود در سال 92
روند صادرات گاز به پاکستان را متوقف و وام  500ميليون دالري به پاکستان براي احداث خط
لوله پرداخت نشد ،لذا ترکمنستان آن موقعيت را ربود .به دنبال آن ،در سال  97پس از افزايش
نرخ ارز و تحريمهاي پس از فروپاشي برجام توسط آمريکا ،ايران ادارة بندر چابهار را ناچارا به
هند سپرد و اين کشور در مقابل خريد  60درصدي نفت ايران ،حتي اجازه ندارد پول آن را با
ريال پرداخت کند لذا با روپيه ميپردازد ،ولي اين پول را در بانکهاي خود سپردهگذاري کرده و
سپس با سرمايهگذاري آن در هند ،تازه اگر توانست ميتواند پول ايران را بدون پرداخت بهره به
روپيه پرداخت کند .در داخل ،چون دولت بودجه خود را از نفت تامين ميکند ،خود را بينياز
از مالياتهاي مردمي ميداند ،لذا به حمايت اجتماعي آنها هم چندان تکيه ندارد .حتي جامعه را
به ابزاري براي اهداف دولت مبدل کرده است .آنها نه از راه قرارداد اجتماعي بلکه با رانتهاي
منابع نفتي و معدني ،امنيت کوتاهمدت خود را حاصل کردهاند .اين روند بويژه در شرق ُکردستان
با غارت منابع معدني و آب(سدسازي) و تا حدي هم نفت صورت ميگيرد.
در ده ماه نخست سال  96سهم کاالهاي سرمايهاي از کل واردات  15.5درصد ،ولي سهم
کاالهاي مصرفي  18.6درصد بوده است که نشانة مصرفگرايي است .در کل ،در اين مدت بنا
به آمارهاي رسمي دولت ايران که نميتوان آن را دقيق هم دانست 37 ،ميليارد دالر صادرات و
 43ميليارد دالر واردات داشتهاند و تراز تجاري اين کشور حدود منفي  5.7ميليارد دالر بوده.
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تراز منفي تجاري هرساله تکرار ميشود زيرا درآمد دولت از ناحيه واردات هر سال افزايش
مييابد .دولت در سال  96از ناحيه واردات  24هزار ميليارد تومان درآمد داشت که اين رقم در
سال  95معادل  23ميليارد بود .بودجه  97حدود  23هزار ميليارد درآمد را در افق برنامههايش
قرار داد .اين در حالي است که قريب  13ميليارد دالر هم کاالي قاچاق وارد اين کشور ميشود.
تجميع چند ميليون تني محصوالت کشاورزي و بروز بحرانهاي ازدياد توليد ،نشان از بيکفايتي
مديريت اقتصادي دولت دارد .واردات  47قلم کاال که پيشتر ممنوع شده بود پس از بازگشت
تحريمها دوباره آزاد شد .واردات کاالهايي همچو پوشاک ،باتري ،سنگ و غيره موجب نگراني
توليدکنندگان داخلي و رکود توليد در سال  97شد .اينگونه« ،حمايت از توليد ملي» باد هوا شد.
صادرات ايران و اقتصاد آن در دورة روحاني هم به شدت نفتمحور بود .سقف بودجة تصويب
شده سال  1397براي کل کشور  1217هزار ميليارد تومان بود که منابع عمومي شامل درآمدهاي
ناشي از فروش نفت و فرآوردههاي آن ،درآمد ناشي از واگذاري داراييهاي مالي و درآمدهاي
مالياتي عنوانشد .بودجة عمومي کمترين ميزان بود ولي بخش ديگر بودجه را شرکتهاي دولتي،
بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت شکلدادند که ميزان آن در اليحة مصوبة مجلس
سال  96به  833هزار ميليارد تومان افزايش يافت .اين رقم بيانگر استيالي اين شرکتها و بانکها بر
حوزة رانت است .کال آمارهايي که در خصوص رشد مثبت و منفي اقتصاد ايران از سوي مراکز
آماري اعالم ميشوند ،غيرقابل باور هستند و واقعيت فساد مالي ،رانت ،بيکاري ناشي از آن و
فقر را بازتاب نميدهند .مثال در بهمنماه سال  1396مسئوالن دولتي تأکيد کردند که بيش از 3
ميليون و  200هزار بيکار در کشور وجود دارد (دولت اعالم کرد که در سال  97قريب يک ميليون و
 333هزار فرصت شغلي ايجاد ميکند که بسيار ناچيز است) در حالي که اين آمار واقعي نبود و بايد چند
برابر باشد ،زيرا هم آمار بيکاران را دقيق اعالم نميکنند ،هم آمار بيکاران فصلي و شغلي را.
دولت قبل از فروپاشي برجام تورم  15درصدي را  8درصد اعالم کرد و خواست مردم شيفتة
فريفتگياش شوند ،در حالي که اين رقم پس از بازگشت تحريمها به صورت ميانگين تقريبا
در برخي اقالم به بيش از يکصد درصد و در برخي موارد هم به بيش از  50درصد رسيد .حتي
آمارها در خصوص ميزان کسري بودجههاي استاني به داليل سياسي اعالم نميگردد .در استان
ُکردستان بسياري پروژههاي نيمهتمام در سال  96خورشيدي در انتظار رسيدن بودجه تعطيل
شدند .بودجه استان ُکردستان  8هزار ميليارد تومان اعالم شد ،در حالي که کل پروژهها به 16
هزار ميليارد تومان نياز داشند.
رفاهطلبان و اشرافيهاي دوران روحاني گذشته از فساد و اختالس ،از حقوقهاي نجومي
برخوردارشدند .طنطنة اين رفاهزدگي و اشرافيگري موجب فاصله طبقاتي وحشتناک شد .حتي
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بخش نظامي چون سپاه پاسداران طبقهاي به نام طبقه واليي تشکيل داده که کل شريانهاي حياتي
اقتصاد را در دست گرفته و به ميل خود دخل و تصرف ميکند و ميكوشد گسل ميان خود و
جامعه را ترميمنمايد .وضع موجود نشان ميداد که در سال  97خورشيدي نرخ تورم به بيش از
 15درصد ميرسد که چندبرابر آن هم شد و موجب افزايش قيمت ارز و طال گرديد .اين يعني
کاهش نرخ رشد اقتصادي و ناکامی دولت روحاني .دولت توان رساندن ميزان توليد و صادرات
به حد طبيعي خود را نداشت .از سويي افزايش قيمتها در بازار جهاني آنقدر نبود که منابع قابل
توجهي به اقتصاد ايران تزريق کند .در دوران روحاني بخاطر تهديدات خارجي و داخلي ،پول
موجود در بانکها خارجگردانده و به سمت بازار طال ،مسکن و بورس رفتند که هيچکدام
توليدي نيستند .همچنين  68درصد مساحت ايران در منطقهاي با «خطر زياد» و  9درصد با «خطر
بسيار زياد» در برابر زلزله قرار دارد .اين در حالي است که  34ميليون نفر در ساختمانهايي فاقد
اسکلتبندي زندگي ميکردند و سرمايهگذاري واقعي براي ساخت سازههاي مقاوم از جانب
دولت بسيار کم و يا غيرعلمي بودهوهست .فقر و محروميت در مناطق کرماشان در زلزلههاي
سالهاي  96و  97اوج دهشتناک بودن است .شکاف تورمي موجب شد هر ساله قيمت دالر
افزايش يابد و سروصداي مخالفان باال بگيرد .نظم واليي بنيادگرا مذبوحانه میكوشد رفاهطلبي و
اشرافيگري را محدود به حوزة دولت نشان دهد در حالي که کل نظام و مسئوالن آن حقوقهاي
نجومي دريافت ميکنند .کل نظام با اين وضعيت بحراني ،سياست «اقتصاد مقاومتي» را اعالم
نمود که نقشة راه رهبري نظام است نه دولت .همين نظام پيشتر سياست «توليد ملي» را اعالم
کرده بود اما با تنشزايي داخلي و خارجي ،اين نقشة رياضتي را برگزيد .اين نقشه مقطعي نيست،
بلندمدت است ،چون دولت و نظام واليي درگير تحريم و جنگ اقتصادي جهاني است .خامنهاي
اين سياست متحجر با سيكل بسته را ناچارا باز و علمي معرفي ميکند .حتي آن را توليدي تلقي
مينمايد؛ اگر درها به روي خارج بسته است ،چگونه توليدي ميشود!
عليرغم وعده و وعيدهاي روحاني ،اما نمايندگان ناخرسند مجلس پنج سوال در برابر او
در مجلس  1396مطرح کردند که نشان از عمق فاجعه داشت1 :ـ چرا دولت در کنترل قاچاق
به عنوان يکي از مهمترين عوامل فلجکننده توليد ملي تاکنون موفق نبوده است؟  2ـ علت ادامة
تحريمهاي بانکي با گذشت حدود دو سال عليرغم تعهدات برجامي ايران چيست؟ 3ـ چرا دولت
نسبت به کاهش بيکاري تاکنون اقدام شايستهاي نداشته است؟ 4ـ علت رکود اقتصادي شديد
چندين ساله در دولت روحاني عليرغم تمام وعدهها و اعالمهاي مکرر مبني بر عبور از رکود
چيست؟ 5ـ علت افزايش شتابان نرخ ارزهاي خارجي و کاهش ارزش پول ملي چيست؟
اين پنج سوال مربوط به بحرانهاي اقتصادي دامنگير ايران بود که هم بعد خارجي دارد و
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هم داخلي .دولت براي رفع بحرانهاي اقتصادي حتي قانون اساسي بد خود را هم اجرا نکرده و
درصدد بود تا مشکالت اقتصادي ،فساد و تبعيض را با برگزاري رفراندم حل کند .اين خواستة
مشمئزكنندة دولت به معناي فلجشدن آن از سوي بلوکهاي قدرت مداخلهگر بود .البته تصويب
بودجة  97از سوي مجلس نشان داد که تا چه اندازه پوپوليستي است و با بيتوجهي به نيازهاي
اقتصادي مردم ،افکار عمومي را بدسرشتانه از مسير واقعي اقتصاد طبيعي خارج ميکند .خود
مجلس و شوراي نگهبان به دليل فقدان کنترل هزينهها ،بسيار گرانقيمت اداره ميشوند .مجموعه
کارهاي دولت ،مجلس و شوراي نگهبان در راستاي ظاهرنمايي است نه بهبود شرايط اقتصادي.
اين سه ،خود آنقدر حجيم هستند که هزينهاي بسيار گزاف و نجومي دربردارند و با در نظر
گرفتن هزينههاي سنگين سپاه و بنيادهاي وابسته به رهبري ،چيزي از بودجه براي رفع فقر مطلق
و بيکاري مردم باقي نميماند.
بحران اقتصادي آنچنان حاد شد که حتي دولت روحاني با افزايش ميزان دستمزد نسبت به
نرخ تورم ،نميتواند کاهش قدرت خريد مردم و کارگران را جبران کند .بانک مرکزي و مرکز
آمار ايران دو نهاد براي ارائة نرخ تورم هستند که هرکدام نرخهاي متفاوتي را در سال  97اعالم
کردند .بانک مرکزي نرخ تورم را  42درصد اعالم و سپس بخاطر اعتراضات آن را از روي
سايت خود حذف کرد .دولت هم داراي سياستي مبتني بر فشار اليگارشي تجاري بود و اگر هم
میخواست قدرت خريد را باال ببرد ،عمق بحران داخلي و خارجي رويهمرفته آنقدر زياد بود
که اين کار حداقل يک دهه زمان ميبرد؛ بنابراين مردم با گذشت يک دهه آه از نهادشان برآمد
و وعدهوعيدهاي دولت فقط سياسي و عوامفريبانه بود .در سال  96در ايران  6ميليون بيمهنشده
وجود داشت که دولت هيچ اليحة حمايتي براي آنها در دست نداشت و اين روند در  97بدتر
هم شد .گذشته از اين ،دهکهاي مياني کشور در زمان صدارت روحاني کامال بيرمق شدند و
تظاهرات سراسري عليه نظام در ديماه  96و آبان  ۹۷به همين دليل اقتصاديـ معيشتي مزيد بر دليل
سياسي بود .کمبود بودجه و نيرو در آموزش و پرورش به چالش مهم نظام در تعليم و تربيت مبدل
شد لذا طرحي به نام «معلم تماموقت» در  97براي کار کشيدن بيشتر از معلمان تصويب کردند.
افزايش قيمت ارز ،رشد نقدينگي سرگردان ،افزايش چندين برابري ميزان چکهاي برگشتي،
رشد بحراني بيکاري ،دستمزدهاي عقب افتاده ،تعطيلي صدها واحد صنفي در هر استان و غيره
نشاندادند که اوضاع اقتصادي بسيار خراب است .نقدينگي زياد و سرگردان در ايران دولت را
واداشت که به حذف صفر از پول در  97بيانديشد که اثر آن هم بلندمدت خواهد بود .هدف
آنها کنترل حجم نقدينگي بود اما در عوض ميتوانست خطر افزايش تورم توهمي را به دنبال
داشته باشد .البته حذف صفر بر درآمدهاي صادراتي تأثيري ندارد لذا جنبة داخلي خواهد داشت.
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چهبسا نوسان در ارزش ريال در برابر دالر ميتواند اثر حذف صفر را خنثي کند .تورم باال در
هر کشوري يک آستانه دارد .اگر آستانة توليد تقويت گردد آنگاه رکود اتفاق نميافتد لذا
حذف صفر مثبت واقع ميافتد ،اما اگر آستانة تورم به واسطة فزوني نقدينگي سرگردان باشد و
منجر به رکود گردد ،آن کار خطرناک خواهدبود و نوعي که در ايران اتفاق افتاده بخاطر وجود
نقدينگي است .وقتي اقتصاد به شدت بيمار است ،هر تغييري ،اسمي خواهد بود نه حقيقي .يکي
از معضالت اساسي اقتصاد ايران ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه بخاطر سياستهاي تنشزا با جهان
است .اين سم مهلك ،نقدينگي و پول خلق شده توسط بانک است .چون تحريم وجود دارد پس
رژيم نميتواند به سيستم «پول ثابت» داراي پشتوانه بازگردد .اينکه پول داراي پشتوانه طال باشد
يا نه مسئلهاي سرمايهدارانه است نه اسالمي .به اسالم و شروع آن هيچ ربطي ندارد .اگر متوليان
اقتصاد ايران آن را ربط ميدهند براي دلخوشکردن مردم به يک چيز خيالي است.
نظام جمهوري اسالمي در دهة چهارم عمرش همانند سابق ولي بيشتر موجوديتش به حفظ
طبقة متوسط وابسته است .زيرا کاراکتر نظام واليي به عنوان اقتصاد تجاري اسالمي و يکي از
مذاهب بد سرمايهداري جهاني چنان است که با سويههاي تزويري ،طبقة متوسط را ابزار پيشرفت
يا سقوط خود ميسازد .در سال  98ارزش پول ملي ايران قريب  150درصد کاهش يافته و بطور
ميانگين ،قدرت خريد مردم  50درصد کم شد .ميانگين حقوق و دستمزد دو ميليون تومان و
قيمت کاالها هم بين  30تا  125درصد افزايش يافت و در آينده موجب شد که بازار کار ،کاال و
پول قفل شود .پس از خروج آمريکا از برجام ،روحاني کامال بسوي خامنهاي و سپاه چرخيده و
چيزي به نام ميانهروي ديگر حکايتي بيش نيست .در دولت دوازدهم روحاني طبقة متوسط بخاطر
سياستهاي بد در حال از بين رفتن بود و سپاه پاسداران از ذبح اين قرباني بزرگ نظام در راستاي
اهداف استثماري خود ابايي نداشت و با اين عملكرد ،پالسهاي معناداري به دول متخاصم داد.
از ميان رفتن طبقه متوسط و کاهش قدرت خريد آن طبقه فاجعهبار بود ،زيرا اين دقيقا چيزي
بود که غرب با اعمال تحريمها به دنبال آن میدوید .اين طبقه ،طبقة مولد است که در صورت
نابودي ،کل ارگانيسم نظام را دچار سکته خواهد کرد.
دولت هميشه نرخ «تورم دفتري» را اعالم ميکند نه «تورم واقعي يا تورم منهاي رکود»
را .حتي با احتساب بدهيهاي معوقه دولت ،هرسال کسري بودجه افزايش مييابد .پس دولت
دوازدهم هم تکرار دولتهاي قبلي بود و اقتصاد ايران چشماندازي اميدوارکننده نخواهد داشت
مگر با اصالحات اساسي در زيرساختها و مديريت.
در اين دوره از زمامداري ،مسئوالن و کارگزاران ادارة امور اقتصادي ايران با توسل به
ذهنيت اقتصاد دولتي و تعلقات آن ميخواسند قوانين مربوط به اقتصاد آزاد نئولیبرالی را پياده

انقالب ۷۵؛ اقتصاد 143 ...

نمايند و عوامفريبانه اعالم ميکردند که افزايش قيمت ارز موجب افزايش صادرات غيرنفتي
ميشود .در حالي که اقتصاد ايران تکمحصولي و وارداتي آن هم بدون استحكام استراتژيكي
است ،پس چنين چيزي شدني نيست و تنها يک فريب بود و نابساماني اقتصادي را تشديدکرد.
ِ
دستوري دولتيِ سرمايهدارانة ايران امروزه با مدل اقتصاد آزاد سرمايهداري گلوبال
اقتصاد متمرک ِز
همخوان است .حتي اقتصاد مقاومتي دربرگرفته شده با آن متعارض است ،زيرا اين اقتصاد يعني
کار بيشتر ولي رفاه کمتر .اقتصاد ايران دولتي و دستوري است و لذا وارداتي ،اما اقتصاد آزاد
بر محور صادراتي برقرار است که ايران چنين نيست .در سال  97و پس از بازگشت تحريمهاي
شديد ،خصوصيسازي وحشتناکي براساس ماده  44قانون اساسي و با تحديدات سازماني آغاز
شد که در هيأت کارگران هفتتپه به اوج فاجعه رسيد .اين بيماري کل ايران را دربرگرفت
چون دولت ناتوان شد و بار را بردوش خصوصيها انداخت .در شرايطي که فساد گسترده در
واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي عيان شد ،دولت روحاني همچنان بر افزايش سهم
بخش خصوصي در اقتصاد اصرارورزید؛ لذا جلسات هيأت واگذاري اصل  44قانون اساسي
مدتها برگزار نشد« .عبداهلل پورحسيني» ،رئيس سازمان خصوصيسازي ايران در اواخر 2018
استعفا داد .او به فساد اقتصادي هم متهم گرديد .خصوصيسازي و واگذاري بنگاههاي دولتي
به محل اعتراض و بيکارسازي کارگران و رانتخواري تبديل شده است .تمامي بنگاهها بدهي
زيادي باال آوردهاند و اين خصوصيسازي براي «رد ديون» است .بدهي دولت در سال  96به
ميزان  546هزار و  807ميليارد تومان از سوي سازمان برنامه و بودجه رژيم اعالم شد که در
راستاي تعديل روان جامعه اعالم کردند و ميتواند بيشتر باشد .چرا که ايران جزو کشورهاي
نخست بدهکار در جهان است .خريداران شرکتهاي دولتي هم پس از تملک اقدام به «جرح و
تعديل نيرو»« ،تعطيلي واحد توليدي» و گاهي نيز «تغيير کاربري» کردند .هدف تحريمها که
همانا ايجاد «آشفتگي موثر» است در ايران از اين لحاظ بخوبي مشاهده شد و خصوصيسازي در
واقع به اين معنا بود که ايران هول برش داشته.
تقريبا  60ميليارد دالر واردات در سال  96ولي تنها  20ميليارد دالر صادرات غيرنفتي به معني
اثبات دروغگويي دولت بود .اين بالي اقتصادي بخاطر قانونمند نبودن خود دولت بود .تجار
ايراني بخاطر اين بيمباالتي هر صادراتي که میکردند ،ارز حاصل از آن را به خزانه داخلي
باز نميگردانند بلکه به بانکهاي خارجي واريز ميکردند و اين يعني خروج و فرار سرمايه به
صورت کاال و عدم بازگشت وجوه حاصله .تمامي اين سرمايهها از طريق بانکها ،صرافيها و
يا مراکز صادرات کاال خارج شدند پس دولت از آن مطلع بود .حضور عوامل دولتي در اتاق
بازرگاني هم به نفع اعضاي اتاق بود زيرا ميتوانستند با سوءاستفاده از آنها کارهاي خود را بدون
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دردسر انجام دهند .هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني متشکل از تجار مجرب ،خوشنام و موفق
است و بيشتر بايد بخش خصوصي آن را اداره نمايد .نبايد انتخابات آن هم رسانهاي شود چون
فسادآور ميشود و بسياري افراد سودجو غيرمجرب وارد آن ميشوند .اين ورود همراه با سود به
مراتب بيشتر است .برخي دهها ميليون تومان در انتخابات براي ورود هزينه و آن را هم رسانهاي و
تبليغاتي ميکنند که فسادآور است .دولت ايران هم سکوت ميکند .سياست تجاري و مديريتي
دولت تنها ميتواند چيزي قريب  10ميليارد دالر ذخيره ارزي حاصل کند در حالي که اين رقم
در مقايسه با کشور چين با توليد ثروت و ذخاير ارزي  1.3تريليون دالري ،چيزي نيست .چون
قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفکيک نشده ،رکود مدام افزايش مييابد و لذا اقتصادي که
مديريت آن ميبايست با اجماع دولت و مردم انجام شود ،بخش مردم از آن حذف ميگردد.
امروزه بخاطر سياست تنشزايي ،دسترسي پايدار ايران به بازارهاي خارجي ،تکنولوژي و
منابع مالي بسيار محدود است .سياست دولتي و سياست خارجي سپاه پاسداران بهمثابه مظهر
سلطه ،اقتصاد را به دنبال خود ميکشد .سپاه و دولت در كسوت يك عامل سلطه ،توزيع
درآمدها در داخل را نابرابر ساختهاند .اقتصاد انحصاري است لذا نميتواند رقابتي و آزاد باشد
و يا خصوصي گردد؛ دولت در  97به زور خصوصي ميگرداند ،به همين دليل هم سرمايههاي
انساني يعني دهکهاي ميانه و پائيني به شدت متضرر ميشدند و نميتوانستند نقش ايفا کنند.
در ایران ،حکمراني ،دولتمحور است يعني رفاه ،متکي به دولت است نه سرمايه انساني .اقتصاد
اگر سياستمحور باشد ،اشکالي ندارد ،ولي اگر دولتمحور باشد ،ضداقتصاد و ضدبازار است.
اقتصاد دوران روحاني يا داراي رشد منفي بوده يا نسبي که در اين صورت هم سطح درآمد مردم
را افت داد و تقاضا را کاهش .کاهش تقاضا هم در زمان تحريمها موجب افزايش موجودي انبار
واحدهاي توليدي شد .رشد توليد در صنايع در دورة مذاکرات هستهاي منفي بود .به دليل عدم
رشد صنايع توليدي ،سرمايهداران بيشتر سرمايه خود را در بخش مسکن و مستغالت شهري و
اجارهاي بکارگرفتند .در سالهاي اخير که رکود افزايش يافت ،بازار مسکن و واحدهاي توليدي
ابزارآالت ساختماني هم با رشد منفي مواجه شده و روشن است که مسکن رابطة گسترده با
بخشهاي مختلف اقتصاد دارد .نبود توازن ميان عرضه و تقاضا ،کاهش  50درصدي توليد ،عدم
توجه وزارت راه و شهرسازي به برنامة مسکن اجتماعي ،کاهش قدرت خريد و همسان نشدن
تسهيالت بانکي با رشد قيمت مسکن در سال  97موجب رکود تورمي در معامالت مسکن به
ميزان کاهش  62درصدي شد .در کل ،روابط بينالملل ،اصالح نظام بانکي و توان بودجة دولت
بر اقتصاد و معيشت تأثير بسيار دارند ،اما عوامل اقتصادي سپاه به عنوان سرمايهگذاران و تجار و
نيز به عنوان مدير در نهادهاي دولت بر هر مقوله استيال دارند .در ساختار سياسي ايران ،مسئوالن
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از سمت و جايگاهي به سمت ديگري منتقل ميشوند و رويهاي معمولي شده ،زيرا هنگامي که
فرد از رياست نهاد خاصي استعفا ميدهد يا برکنار ميگردد ،از سياست کنارهگيري نميکند،
بلکه چنان رايج گشته که حتي پيش از کنارهگيري از سمت سابق ،جايگاه جديد او مشخص
است .اتهامات مديريتي و مالي آنها هم آنقدر زياد است که به دليل باندبازيها ،دستگاه قضايي
هم مستقل باقي نمانده تا آنها را بررسي کند .سيستم نظارتي عادالنه وجود ندارد تا بدون در نظر
گرفتن مناسبات سياسي اقدام کند .نمونه بارز و جنوني آن در دورة قبل ،احمدينژاد بود که
از استانداري تبريز به رياستجمهوري رسيد و امروزه هم محمدباقر قاليباف است همان راه را
طي ميکند و رییس مجلس شده .فساد مالي دروني هم که نمونة آن شهرداري تحت مسئوليت
قاليباف بود بيداد ميکرد ،چون تحريم و فساد موجب مقروضشدن شهرداري تهران در سال
 1396به ميزان  60هزار ميليارد تومان شد.
اقتصاد کالن به دو ستون صادرات و واردات نياز مبرم دارد .نرخ تورم هم به وضعيت عرضه
و تقاضاي کاال و خدمات در دو حوزة صادرات و واردات بستگي دارد و حیات شهریشده
یک بحران بزرگ میباشد .درصد جمعيت شهري ايران در سال  ۱۳۹۰برابر با  74درصد بود.
اقتصاد کماکان براي رفع نيازهاي خود و تامين بخشي از نيازهاي خارجي نيازمند تعامل با دنياي
خارج است که اين شاخه ،نرخ ارز را تعيين ميکند .توليد کاال و خدمات و نرخ ارز هر دو
«بازار کار داخلي» را معين ميسازند .ضعف هر دو ،نرخ بيکاري و نرخ دستمزد را به حد بحراني
ميرساند .قرائن و مستندات محكم نشانميدهند كه وقتي اليگارشي دولت و نظام در پي کسب
سود بيشتر و انباشت نامتناهي سرمايه و قدرت وارد عمل ميشوند ،تمامي اقتصاد کالن دچار
آشوب شده و نرخ بيکاري و دستمزد اکثريت جامعه را با فقر روبرو ميسازد و تنها دهکهاي
بااليي از اين امواج متالطم و بيرحم جان سالم بدر ميبرند .وقتي نرخ ارز افزايش مييابد ،ديگر
افزايش صادرات غيرنفتي کاال و خدمات بر اثر کاهش ارزش پول ملي و ارزانتر شدن صادرات،
نميتواند تقاضاي ارز را جبران کند ،لذا چيزي که گريبانگير دولتهاي يازدهم و دوازدهم شد،
همين دستهاي مداخلهگر سياست از باال و اقتصاد کالن آن بود که در کنار سياستهاي غلط
بانک مرکزي اسالمستيز ،نظامي تحت عنوان «نظام ربوي(رباخواري)» که قوانين موضوعه فراتر
از اسالم و شريعت را وضع ميکند و بهعاريه ميگيرد ،بروز داد .هم مرکز پژوهشهاي مجلس
ايران و هم صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني رشد اقتصادي منفي  3.8تا  5.5درصدي را
براي سال  98در ايران اعالم کردهاند که در سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۱میالدی رخداد .رشد اقتصادي
ايران هم منوط به تغييرات جهاني قيمت نفت ،رفع تحريمها و تامين منابع ارزي بيشتر از ناحيه
فروش نفت خواهد بود .پيشبيني آيندة اقتصادي ايران بيهوده است زيرا اقتصاد در آن عرصه از
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منازعات به شدت از جريانات سياسي تأثير ميپذيرد .لذا بخاطر دخالتهاي سياسي نظام ربوي
ديگر بحث علمي از سه شاخص اصلي اقتصاد يعني «تورم هسته ،نرخ ارز واقعي و بيکاري طبيعي»
بيهوده است و فقط عوامفريبي اقتصاد سياسي بهمثابة يک شاخة علمي ساختگي است .ايران
کشوري است که آنقدر از منابع غني طبيعي برخوردار است که هيچ مشکل اقتصادي نداشته
باشد ،پس ريشه بحران ،اقتصادي نيست ،بلکه عوامل سياسي ضداقتصاد علت هستند.
بخاطر دشواري نقل و انتقال پول به داخل و خارج از ايران ،هم بر اثر تنشهاي سياسي
اين کشور با خارج و هم رانت اقتصادي ،عدم حضور نمايندگان بانکهاي خارجي ،فقدان
نهادهاي واسط بينالمللي براي تکميل فرايند سرمايهگذاري و متصل نبودن بازار سرمايه ايران به
بازارهاي جهاني چنان وضعيتي پديدآورد که تنها نظام ربوي اليگارشي سياسيـ اقتصادي داخلي
از سودها منتفع ميشد .بسياري کشورها پااليشگاههاي خود را با فرمول نفت سبک و سنگين
ايران احداث کرده بودند که پس از بازگشت تحريمها سيستم خود را عوض کردند لذا غيبت
ايران در بازارهاي جهاني موجب فراموشي آن در بازار نفت ،فرش و  ...شد .هند و پاکستان
برندهاي فرش ايراني را توليد و در بازارهاي بينالمللي عرضه کردند .کاهش شديد صادرات و
افزايش هزينهها ايران را در گردابي بزرگ گرفتار کرد و برچيدن بساط زمامداري آن نزديك
شد .يکي از شواهد قوي دخالت نظام ربوي ،عدم توانايي دولت در واقعيکردن نرخ ارز متناسب
با نرخ تورم در ايران بوده و هست .اين نظام با اين کار بحرانآفريني کرد تا دولت روحاني ديگر
دم از اصالحات نزند .بازاريان وابسته به نظام ربوي به تعيين تصاعدي نرخ ارز دست زدند و
بهانه آنها رونق اقتصادي بود .هموغم تمامي نظام َربوي اين است که اقتصاد را چنان نظم دهد
تا ارزش افزوده ايجاد کند که تقليلدهي بحران اقتصادي به يک جزء ،روشي سرمايهدارانه
است .فساد اقتصادي موجب بياعتمادي بيشتر مردم نسبت به نظام شد .از بين رفتن اعتماد مردم
نسبت به نظام و دولت ،رکود شديد اقتصادي ،افزايش رانتخواري و پارتيبازي ،تجملگرايي
و اشرافيگري ،از دسترفتن سرمايههاي ملي و مالي ايران ،شکاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي
از جمله مواردي هستند که فساد نظام موجب آن شده و مدام اختالسهاي بزرگ افشا ميگردد.
فسادگران در ايران شبکهاي و سيستماتيک عمل ميکنند لذا براحتي به پولشويي دست ميزنند
و همانها با تصويب (FATFگروه ویژهی اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) و
محدوديت پولشويي مخالفند که البته خود ،سردمداران نظام هستند.
سياستهاي حمايتي دولت از توليد و اشتغال در سال  97الی  ۱۴۰۰ش همچنان دچار دوگانگي
بود .چطور ميتوان در فقدان توليد ،اشتغال ايجاد کرد .پس بودجة آن سالها همچنان ناکارآمد
گشت .کسري بودجه يعني عدم رشد اقتصادي .پس تورم تکرقمي نشد و مردم همچنان شاهد

انقالب ۷۵؛ اقتصاد 147 ...

رکود ،بيکاري ،گراني ،بيپولي ،رشد نقدينگي ،افزايش فاصلة طبقاتي و  ...شدند .عدم آرامش و
رفاه .لشکر بدون کار در سال  97با  56هزار و  374نفر افزايش به سه ميليون و  159هزار نفر رسيد
که البته اين آمار دولتي است و آمار حقيقي بيش از اين بود .ساالنه  800هزار نفر نيروي متقاضي
کار جديد به آمار افزوده ميشد .نرخ مشارکت مردان در کار  64.4درصد بود .نرخ بيکاري
جوانان تا  30سال  27درصد بود .نرخ بيکاري در  97براي مردان  13.4درصد و براي زنان 27.9
درصد بود .يک کارگر  1ميليون و  200هزار تومان دستمزد ميگرفت که نميتوانست افزايش
 200درصدي قيمتها را تحمل کند .جمعيت کارگري در ايران  13ميليون بود که با احتساب افراد
تحتپوشش آنان 53 ،ميليون نفر بود که قدرت خريد نداشتند.

در دورة دوم دولت روحاني زنان در حالي از عرصة مديريت حذف شدند که با ستم مضاعف
و تبعيض در خصوص دريافت دستمزدهاي کمتر از مردان روبرو شدند و قوانين اقتصادي ايران
آنان را به صورت بيرحمانه به حذف سياسي و دريافت دستمزد کمتر از مردان محکوم نموده
است .نه تنها اجازه داده نشد زنان به مقام وزارت برسند ،بلکه انتصاب به عنوان معاون وزرا هم
فراموش شد .مصوبة شوراي عالي اداري هم مبني بر سهمية  30درصدي زنان در مناصب مديريتي
اجرايي نشد .در اواخر آن دولت قرار شد  30درصد از مناصب دولتي در اختيار زنان قرار داده
شود ولي در دولت روحاني ميزان آن بسيار کم بود .اين قانون همراه با اليحه «منع خشونت عليه
زنان» قرار شد توسط مجلس مردساالر ايران براي زنان تصويب شود اما مخالفتهاي بسياري
عليه آن وجود داشت.
حاکميت ايران طي چند دهة گذشته تنها کاري که انجام داده ،تجزيه و دو قطبيکردن
جنبش زنان بوده است و زنستيزياش سر به آسمان ميسايد .در ايران مطالبات حقوق زنان
هميشه از سوي پيشگامان زن به پيش برده ميشود ،اما حکومت کاري کرد که بسياري از
زنان به تصور مصونيت به گرايشهايي با قوانين سفت و سخت بپيوندند و زنان سکوالر و
اسالميهاي روشنفکر را در برابر نظام واليي مردساالر تنها بگذارند .همسري و مادري تنها
نقش اولويتدار زنان تعريف شده است .البته در چند دهة گذشته نيز زنان مخالف ،جبهة خود
را در برابر زنان موافق حکومت ترک نکردهاند و اعتراضات آنها به قوانين خانواده و کار مصوبة
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مجلس تأثيرگذار بوده است .چون در اوايل انقالب ،قانون اساسي به برابري زنان و مردان اشاره
کرده بود و همچنين در پي تظاهرات گسترده مردمي در اعتراض به برخي قوانين محدوديتساز
عليه زنان در خانه و محل کار ،شخص خميني مجبور شد تا آن قوانين را ملغيسازد ،حکومت هم
ناچار شد در قانون حمايت از خانواده ( 1967ـ  )75تغيير ايجاد کند ،ولي قوانين آن در خصوص
پوشش اجباري همچنان سفت و سخت باقيماند .در حالي که نميبايست حقوق و آزاديهاي زنان
صرفا به مسئله حجاب تقليل مييافت .اگر تاکنون زنان توانستهاند در مناصب نمايندگي مجلس
و در ساختار رسمي نهادهاي حکومتي جمهوري اسالمي جاي بگيرند به اين سبب نبوده که
حکومت بدان راضي بوده است ،بلکه خود زنان با تأسيس بيش از  50سازمان غيرحکومتي بويژه
در سال  1995ميالدي اين زمينه را براي خود مهيا ساختند .قوانين خانواده ،طالق ،سفر زنان به
خارج و تحصيل ،قضاوت و موقعيتهاي شغلي برابر با مردان همچنان در نظام ايران بحرانساز
و مزيد بر علت است و هيچگاه فروكش نكرده .ريشة کل کانونهاي مردمي از جمله کانونهاي
زنان در نهادهاي حکومتي دوانده شده و طرحها و لوايح زير نظر اين نهادها تهيهميگردد .پس از
تظاهرات مردمي ديماه  96عليه نظام جمهوري اسالمي ،حرکتهاي اعتراضي خودجوش زنان با
برداشتن روسري به صورت نمادين راديکالتر شد .مسئلة زنان هم اکنون به کليد دمکراتيزاسيون
و اجراي عدالت اجتماعي مبدل شده است .تا وقتي در قانون اساسي آزادي زن به ارادة خود زنان
و سازمانهاي آنها واگذار نشود ،هيچ راه برونرفتي گشوده نخواهد شد.
۶ـ پس از چهل سال
معضالت وضعيت اقتصادي ايران پس از چهل سال :دالر به  ۳۲هزار تومان رسید؛ واحدهاي
صنفي و کارخانهها ورشکست و تعطيل شدند؛ سامانه هواپيمايي فرسوده است؛ اقتصاد هنوز
نفتمحور و بدون فروش؛ صنايع کهنه و تجارت بر توليد چيره است؛ زراعت بخاطر مهاجرت
به حاشيه شهرها سقوط کرده؛ تاالبها و درياچه ارومية خشک و احيا نميشوند؛ جز بانکهاي
سپاه و نيروي انتظامي و نظام ربوي کل بانکها تحت فشار مضاعف بوده و رابطهشان با جهان
بسيار شکننده و ضعيف است؛ جبران تحريمها و تورم يک دهه زمان ميبرد؛ پروژههاي استاني
بدون بودجه بر زمين باقي ماندهاند؛ اشتغالزايي بسيار کم و وضعيت عرضه و تقاضا بحراني
است؛ زنان همچنان با حذف سياسي روبرو و محکوم به دريافت دستمزد کمتر از مردان هستند؛
مسکن و مستغالت شهري که بزرگترين حوزة سرمايهگذاري داخلي است با رکود مواجه شده؛
خدمات بيمه و پزشکي همچنان غيرفراگير و کامال کالسيک است؛ عقبماندگي از حيث علم
و فناوري؛ حقوق و مالکيتها در نوسان دولتي يا غيردولتي شدن است؛ مديريت اقتصادي وجود
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ندارد ،رژيم سياسي نظام ربوي حاکم است؛ تحريمها عمال برداشته نشده و برجام سودي براي
جامعه و بازار ايران نداشت و آخر سر فروپاشيد؛ روابط اقتصادي با دنياي خارج تعليق يافته؛
سرمايهگذاري خارجي ياراي ريسک در ايران را ندارد و استراتژي جنگ اولويتدارتر از روابط
اقتصادي است و اين يك وضعيت است نه يك فكت صرف؛ وضعيتي روبه فروپاشي كه در آن،
اعتماد مردم به نظام بشدت خدشهدارشده.
در ادامه بايد گفت ،بودجه نظامي ايران در سال  98در حالي که بحران اقتصادي بنيانبرانداز
شد 21 ،درصد افزايش يافت .اين در حالي بود که فاصلة حقوق و دستمزد مردم با تورم بسيار
زياد بود .کل بودجة  1700هزار ميليارد تومان بود که بطورکلي  75درصد آن به شرکتهاي
دولتي و بانکها ميرسید .باقيمانده آن هم براي وزارتخانهها و ارگانهاي دولتي بود .دولت سه
نوع درآمد دارد :مالياتي ،نفتي و استقراضي .بخاطر تحريمها نظام مالياتي به مردم فشار ميآورد؛
فروش نفت بيش از يکونيم ميليون بشکه کاهش يافت و ايران در کنار آرژانتين و ترکيه جزو
مقروضترين کشورهاي جهان است .در خالل اين آشوبزدگی ،دولت ادعا ميکرد که 14
ميليارد دالر ارز را با قيمت  4200تومان براي تامين کاالهاي اساسي مردم اختصاص ميدهد در
حالي که اين ميزان ارز متوجه واردات بود و موجب کاهش شديد توليد و افزايش بيکاري و
رکود داخلي ميشد.

در سطور پيشين سعي کرديم دامنه بحران اقتصادي و وضعيت ورشکستگي و نابودي شتابان
آن را بويژه در دولت يازدهم و سپس دوازدهم باز نماييم .نشان داديم که نه اقتصادي وجود
دارد و نه ذهنيتي خاص آن؛ آنچه هست ،در واقع اقتصاد نيست ،ضداقتصاد و بازار يا به عبارت
ديگر نبوغ يک رژيم سياسي ،تحت عنوان «نظام ربوي» اليگارشي شيعي است که هيچ ارتباط
و سنخيتي با جهان اقتصاد ندارد و چون مديريت حوزة اقتصاد و بازار را قبضه کرده ،تصور
ميگردد همان موتور پيشبرنده است .عنوان رژيم سياسي بجاي مديريت اقتصادي در دستگاه
ايران مناسبتر است .شايد به آمار و دادههاي اقتصادي اشاره و برخي مفاهيم اقتصادي را بکار
برديم ،اما براي تجزيه و تحليل عقالني وضعيت اقتصاد سياسي و اقتصاد در ايران اساسا نيازي به
اينها هم نبود ،فقط خواستيم با اشاره به مفاهيمي چون تورم ،ارزش افزوده ،اقتصاد تکمحصولي،
روابط بانکي ،تجارت خارجي ،بودجه و بيکاري و دستمزد ،تصويري از اقتصاد بيمار ايران نشان
دهيم تا ثابت نماييم تا چه حد در بحران گرفتار است .اين از يکسو و از سوي ديگر بتوانيم بر

مبناي آن ،تحليل مربوط به رژيم سياسي نظام ربوي را بهتر درک کنيم و روشنگري ما عقالني
باشد .در ايران هميشه دولت ،نظام واليي منفرد و بخش نظامي سپاه پاسداران سه رکن اصلي
نظام ربوي يا رباخواري بودهاند که همچون اختاپوسي بر کليت اقتصاد چنگ انداختهاند .در
هيچ کشوري به اندازه ايران يک نيروي نظامي بر شريانهاي حياتي سياسي و اقتصادي ،بويژه
زيربناي جامعه سلطه ندارد .سپاه پاسداران از اين لحاظ يک موجوديت بيهمتا در سطح جهان
است .يک نيروي نظامي تنها وظيفهاش دفاع از جامعه است و حق ندارد در حوزههاي سياست،
اقتصاد و ايدئولوژي و فرهنگ دخالت و چه بسا فراتر از آن سلطه ايجاد کند .وقتي در نظام واليي
قواي سهگانه مستقل و تفکيک نشده و شاخههاي نظامي سپاه در پستهاي مديريتي آن سه قوا
حکم بالمنازع دارند ،ديگر دمزدن از يک اقتصاد و فرهنگ اقتصادي ايراني معنايي ندارد چون
چيزي از آن هسته طبيعي تاريخي باقي نمانده است .تمامي اقدامات و دخالتهاي سپاه پاسداران
در حوزه اقتصاد در راستاي تحکيم قدرت سياسيـ نظامي است و نه پيشرفت و پيشبرد خدمات
اقتصاديـ اجتماعي .بزرگترين شرکتها و مراکز سرمايهگذاري در ايران از روستاها گرفته تا
کالنشهرها و بنادر خليج فارس ،از عمران گرفته تا ارتباطات ،صنايع ،برق ،بانکها ،موسسات
خيريه و اوقاف همه در يد قدرت سپاه قبضه هستند .هستههاي مديريتي يا بهتر بگوييم مديرعاملي
بخش اقتصاد همان بازنشستگان و کارکشتههاي اين نيروي نظامي هستند که نظام ربوي اليگارشي
شيعي را فرمانروايي ميکنند .واليت براي آن هم صرفا معناي سياسي دارد نه ديني .شروط اين
نظام براي فرمانروايي بر جوامع ايراني بالمنازع و بيقيد و شرطبودن محض است .اين نظام بر
نظام قيمتها ،بازار و دستمزدها کنترل دارد و از اين رهگذر فقر و بيکاري و بياخالقي را به اوج
رسانده و ايران را در سراشيبي سقوط داخلي و جهاني قرار داده است که اولين جرقههاي آن،
قيام مردمي در ديماه  1396و آبانماه  ۱۳۹۸به صورت راديکالتر از هميشه بود و نظام را تا آستانة
انفجار پيشبرد .در جرگة قيام ،شعارهاي قيامکنندگان حول محور عملکرد سياسي و اقتصادي در
دو حوزة داخلي(بحران سياسي ـ اقتصادي) و خارجي(دخالت در سوريه و فقدان روابط اقتصادي بينالمللي)
بود.
همانطور که آمريکا و متحدانش با شتاب خاصي درصدد تحقق و اجراي نقشه «خاورميانه
بزرگ» برآمدند و تا اينجاي کار با ناکامي روبرو شدهاند ،به موازات آن نقشه «هالل شيعي»
ايران هم دچار تجزيه و گسست پيدرپي از ايران تا لبنان شده است .در جمهوري ايران ،واليت
امر برعهدة رهبري آن است نه مديران اجرايي .ميانهروها و بيشتر از آنها اصالحطلبان درصددند
تا با توسل به مادة  87قانون اساسي از اختيارات رهبري که کاهشدهندة ميزان مشارکت مردمي
است بکاهند ،لذا گهگاه با واليت امر رويارو ميشوند ،اما باز شوراي نگهبان که امرش انطباق
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اسالمي مصوبات مجلس با قانون اساسي است ،مشکلساز ميباشد .شوراي نگهبان مکانيسمي
است که اجازه نميدهد تغييرات سياسي براساس اجماع و اتفاق صورت پذيرند و لذا دست
ميانهروها و اصالحطلبان بسته است .با اين حال پس از انتخابات  ،۲۰۱۷جناح روحاني با خامنهاي
و سپاه از در مخالفت درآمد و سعيکرد ستيزههاي خود را با تشريح قانوني ،مشروع جلوه دهد.
چهبسا نظام واليي اصولگرايي مشروعيت سياسي ـ ايدئولوژيک خود را نزد اکثريت مردم از
دست داده و شکست در انتخابات هم گوياي قوي اين امر است .مسئله برجام و قرارداد نفتي با
توتال هم دستاويز منازعات سياسي اين دو جبهه گشت و پس از ترک ايران از سوي توتال و
ديگر شرکتهاي جهاني ،ميرفت که اين دودستگي به دخالت وتويي نهاد رهبري بيانجامد.
۷ـ ليبراليسم ـ نئوليبراليسم
نئوليبراليسم چيزي نيست كه بصورت ساختاري تفاوتي با ليبراليسم داشتهباشد .اساسا بخشي از
برنامة جامع قبلي ليبراليسم است كه بهمثابه يك پروژة جهاني از سوي سرمايهداري اجراميگردد
و بيشتر به حوزة اقتصاد و تجارت مربوط ميگردد .هدف آن ،كنترل منابع و بازتوزيع ثروت
به نفع ثروتمندان در جهان است .باتوجه به تفاسير مذكور ،جهان اقتصاد با جامعة اقتصادي
جهان را دوقطبي ميكند ،قطبي كه انحصارات را در دست ميگيرد و قطبي كه هر روز فقيرتر
و تهيدستتر ميگردد .اين اوضاع يعني گام برداشتن ديوانهوار سرمايهداري بسوي وضعيت
اينديويجواليسم يا تفرد محض .در واقع عامالن و آمران سرمايهداري به اين فكر افتادند كه تنها
با توسل به برنامة نئوليبراليسم ميتوان چنان جامعهاي مطيع را برساخت .نئوليبراليسم ،آخرين
تقالهاي امپرياليسم در سطح جهاني است و در ساية آن توانستهاند بصورت موقتي از يك مرحلة
بحراني بزرگ ديگر گذار كنند و به بازي كثيف جهانيشان ادامه دهند.
از دهه  70ميالدي كه سرمايهداري با يك بحران جهاني روبرو شد ،آمريكا ،انگليس و چين با
توجه به نظم موجود جهاني آن روزگار ،برنامة ليبرالي را اجرا نمودند .كارتر در آمريكا ،تاچر
در انگليس و دونشيائوپينگ در چين بسوي تصرف بازارهاي اقتصادي جهان خيز برداشتند.
قاعدة بنيادين اين بود كه بر «خصوصيسازي مالكيت ،تجارت بينالمللي آزاد و بازار بينالمللي
آزاد و خارج از كنترل دولت» اتكا كنند .بنابراين بنا به داعيه آمران ،نئوليبراليسم پروژهاي خارج
از اختيارات دولتهاي متبوع هر كشور است و يك سرمايهدار و شركت چندمليتي آزاد است
به ميل خود در ميادين بازار جهاني تاخت و تاز كند و منافع سرشار را به اقتصاد كشورش تزريق
نمايد .يكي از داليل اين روند ،اشباع توليد و كار در كشورهاي پيشرفته بود .آنها ناچار شدند
ت رهايي از بحراني كه در نتيجه وضعيت دشوار اشباعشدگي بهوجود آمده ،بسوي
كه جه 
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ميادين توليد در كشورهاي ديگر با هزينه كم ،مواد اوليه ارزانو فراوان و نيز نيروي كار ارزان به
حركت درآيند .اين يكي از راههاي برونرفت از احوال بحراني سرمايه بود .لذا گردش سرمايه
سيلآسا سرزمينهاي كشورهاي فقير با منابع غني را دربرگرفت .قدرتهاي سرمايهداري ،شعار
«بازار آزاد و نظام سرمايه» را بويژه پس از فروپاشي شوروي ،استوار بر ستون فريبندة «دمکراسي
و آزادي» و «مقابله با تروريسم» سر دادند.
پروژة نئوليبراليسم در سه بعد خاص انجام ميپذيرد :نخست ،بعد اقتصادي است كه بنا به آن،
بازارهاي آزاد براي كنترل بر بازارهاي ساير كشورهاي پيرامون و يا حاشيهاي ،نظام سرمايهداري
را خلق ميكنند و انبوه كاالها را در آن به جريان درميآورند .همچنين سرمايه را در سطح
جهاني به گردش درآورده و در پيرامون به توليد و توزيع دست ميزنند .كشورها را به امتيازدهي
اقتصادي و تجاري ناچار ميكنند و بشدت مقروض ميسازند .بانك جهاني و صندوق بينالمللي
پول براي اين آمال تأسيس گشته و آن وظايف را تنظيم مينمايند .دوم ،بعد نظامي است كه
در جريان آن ،آمريكا خود را در سراسر جهان اشاعه ميدهد و به كشورهاي خاورميانه ،خاور
دور و آمريكاي التين حمله ميكند از جمله به ويتنام و جنگ سرد عليه شوروي گرفته تا اشغال
افغانستان ،عراق و سوريه(كه ادامه خواهديافت) همه و همه تنها در جهت مستعدساختن كشورها
بهمثابه يك بازار ناتوان و فروپاشيده است تا خود آمريكا و همدستانش بهبهانة سرمايهگذاري
كالن جهت آباداني ،وارد آن كشورها شوند .به همين دليل شرط مستعدسازي ،نابودي تمامي
زيربناهاي اقتصادي و سياسي است .اين ،ديوانهوارترين مرحلة امپرياليسم و توسعهطلبي جهاني
سرمايهداري است .سوم ،بعد سياسي است در اين بعد كشورهايي مورد هدف قرارميگيرند
كه نيازي به دخالت نظامي در آنها وجود ندارد .آسانترين كار ،فشار سياسي براي رامكردن و
جذبنمودن است .همة كشورها حتي اروپائيان با اين خطر آمريكايي روبرو هستند .در روابط
و دادوستدهاي سياسيـ تجاري ،كشورها راضي گردانده ميشوند و لذا با بدهكارساختن در
ارقام بسيار بزرگ ،اسير و وابستهشان ميسازند و با كنترل بر بازارها ،حوزة سياست و ديپلماسي
آنها را تحت كنترل درميآورند .آن كشورهاي پيراموني نظام جهاني ناچار ميشوند به جمع
ائتالفكنندگان آمريكا بپيوندند و از قوانين اقتصادي ،سياسي و نظامي او تبعيت نمايند .دركل،
بحرانسازي ،جنگافروزي و وابستهسازي بهمثابه سياست بينالمللي نئوليبرالي هيچگاه پايان
نمييابد .زيرا پايان ،حكم فروپاشي خود آنها را خواهدداشت .بنا به اشارات «احمد سيف»،
از سال  1991الي  2000هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي  280هزار مأموريت بمبافكني
برروي عراق انجام دادهاند .جنگ براي انرژي ،جنگ در خدمت نئوليبراليبسم است .اينگونه،
ديگر هيچ كشوري يافت نميشود كه سلطة آمريكا را به چالش بكشد .مخصوصا خط مسلط
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«صهيونيست1ـ اوانگليست »2اسرائيل و آمريكا بر اين سلطه احاطه دارند .آنها به «سياست
مذاكره و زمين براي صلح» پايان دادند و بر جنگ و غارت تمركز كردند .راست افراطي ماهيت
اين خط پلشت است كه از اقتصاد گرفته تا سياست را بر مبناي فشار نظامي تنظيم مينمايند .پروژة
«خاورميانه بزرگ» يك پروژة درازمدت آمران نئوليبراليسم شد كه به بهانة مقابله با ديكتاتوري
و تروريسم آغاز گرديد .براي تمامي اين جنگها« ،سالحهاي تاكتيكي اتمي و بيولوژيكي»
ساختند و كامل نمودند .توسعهطلبي امپرياليستي در اين سلسله جنگها به حوزة فضا هم كشيده
شد ،فلذا شرط برتري و غالبيت ،توسعه هوافضا و رقابتهاي آن بخصوص عليه شوروي و چين
است .كشورهاي آمريكاي التين ،خاورميانه ،آفريقا ،خاور دور و قفقاز مناطق بحراني جنگ
و ستيزه را تشكيل دادهاند .در اين ميان ،خاورميانه اولويت استراتژيك دارد .واقعة  11سپتامبر
 2001حقيقتا بهانة توسعهطلبي را دست آنها داد .در مرحلة كنوني (سال  )2021به تعبير خود
آنها ايران و كرهشمالي محور شرارت را براي آمريكا و همپيمانانش تشكيل ميدهند و نوبت
فروپاشيشان فرارسيده .در گيرودار اين سياستهاي پليدُ ،کردستان و فلسطين بهمثابه دو جزيره
بحراني بعنوان دستاويز جنگ و سلطه نگاهداشته شدهاند .جنگ و قتلعام و نسلكشي از سوي
آمريكا و ژاندارمهاي منطقهاي او بويژه تركيه ديگر بصورت علني و عريان صورت ميگيرد.
مسئله در قبال ايران و ُکردستان طوري است كه عدهاي جانب اسرائيل و آمريكا را گرفته و موش
ميدوانند و عدهاي هم بصورت مستقل اما با تبعيت از قواعد نئوليبراليسم ،آب به آسياب هژموني
جهاني ميريزند .در اين ميان ،اقتصادگرايان نئوليبرال با مركزيت اصفهان و تهران كه دانشگاه را
كانون توجهات سازماني خود قراردادهاند ،جادهصافكن نظام منحط جهاني شدهاند .آنها غير از
ليبراليسم ،ساير ايدئولوژيها را ارتجاعي و وحشي تلقي ميكنند .درصددند سكان كشتي اقتصاد
سياسي ايران را بدستگيرند و در ساحل طوفاني به هژموني جهاني تسليم شوند .نظام جمهوري
اسالمي ايران نيز بهمثابه رقيب داخلي نئوليبرالها ،اغراضي براي خصومت عليه آنها ندارد فقط
ميكوشد برنامه نئوليبرالي را مستقل از آمريكا و همچو رقيب قدرقدرت آن كشور به اجرا
درآورد .پس ايران هم در سه بعد اقتصادي ،نظامي و سياسي بويژه در خاورميانه عليه آمريكا و در
راه نئوليبراليسم دولتي تركتازي ميكند .نتيجتا برنامههاي راهبردي آمريكا و ايران هيچ ربطي
به آزادي ،استقالل و دمکراسي ندارد .آنها خود منشأ تمامي مخاطرات هستند .همانها همراه
همسنخان خود در سراسر جهان راهبرد سركوب قيامها و انقالبات سوسياليستي و دمكراتيك را
در اولويت سياستهاي استعماريشان قرار دادهاند .آمريكا بزرگترين زرادخانة تاريخ بشري را
ايجاد كرده و ايران هم دقيقا بدنبال آن است .آمريكا در آن راه متقلبانه ادعاي صدور «آزادي و
 . 1صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملیگرای یهودی ست که در اواخر سده  ۱۹میالدی شکل گرفت.
 . 2مسیحیت انجیلی یا اونجلیسم شاخهای از پروتستانتیسم با گستردگی جهانی است که بشدت قدرتطلبانه گشته.
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دمكراسي» و ايران ،داعيه صدور «انقالب و شيعهگري» را دارند.
سياستهاي راهبردي نئوليبراليسم در مقابل سوسياليسم قد علم كرده .آمران آن با
جهانيكردن توليد و تجارت ،سوسياليستها را از ميدان بهدر كرده و خود عليرغم تشديد
تصاعدي بحرانها ،بهپيش ميتازند .بازار براي آنها حكم كليد گشاينده سياست و جنگ را دارد.
بسياري از سوسياليستها هم ريوزيونيست (دورو و وابسته) شدند و با پذيرش برخي مبدأهاي
ليبرالي وادغام آن در مبدأهاي سوسياليسم ،مسير «سوسيال دمكراسي» را در پيش گرفتند و
در واقع به جرگة سرمايهداري پيوستند ،ولي بهمثابه مذهب چپ آن.
حال اين پرسش پيشميآيد كه :آيا واقعا نئوليبراليسم خارج از حوزه و حيطة دولت
قرارميگيرد و دولت كنترلي بر آن ندارد؟ سهجريان عمده در جهان وجود دارد :جريان نخست
نئوليبرالهاي خالص هستند كه ادعا ميكنند دولت در جريان امور اقتصادي و تجاري دخالت
ندارد .دوم ،سوسيال دمكراتها هستند كه به مديريت دولتي با آرزوي تحقق سوسياليسم باور
كردهاند .سوم؛ انديشة آپويي كه به نئوليبراليسم ،سوسيالدمكراسي ريوزيونيست و دولتگرايي
اعتقاد ندارد و حتي آنها را مخرب ميبيند .اگر به پاسخ پرسش مطروحه بپردازيم ،بايد بگوئيم
كه آنچه تحت عنوان و ماهيت ليبراليسم خارج از حوزه و كنترل دولت تعريف شده ،يك
دروغ بزرگ است .هيچ اقتصاد ،بازار ،توليد و تجارت كشوري و جهاني در معاصر وجودنداشته
كه دولتها و پديدة دولت در آن دخالت نداشته باشند .كنترل دولتهاي آمريكا ،انگليس
و چين بر اقتصاد سياسي نه تنها در بعد اقتصادي بلكه در بعد سياسي و نظامي هم همانطور
كه شرح آن رفت ،برقرار است .بدون دخالت دولت ،نئوليبراليسم هيچ است و حتي شروع
نميشد .بازاريابي ،زمينهسازي و اشاعة جهاني نئوليبراليسم اگرچه به نام سرمايهداران خصوصي
ولي در اصل با تشبثهاي استعماري دول متبوعة سرمايهداران انجام ميگيرد .غارت نفت و
منابع انرژي خاورميانه از سوي آمريكا و متحدانش مصداق بارز آن است .حتي رنگهاي
ناسيوناليستي ،فاشيستي و شوونيستي ملل در آن مختلطند .به همين دليل تا به حال هيچ جريان
نئوليبرالي مختص به يك كشور وجودنداشته كه بدون دخالت دول متبوعشان تداوميافته باشد يا
پديد آيد .نظام سرمايهداري بهزعم خود ،نئوليبراليسم را جايگزين سوسيالدمكراسي اروپا ساخته
اما خود سوسيالدمكراسي بنوعي نطفة چپ نئوليبراليسم است .در اصل ،سوسيالدمكراسي و
سوسياليسمرئال زمينهساز موفقيت نئوليبراليسم شدند و اجراكنندة اصلي هم دولتها بوده و هستند.
دو نظام مسلط سرمايهداري و سوسياليسم به پايان رقابت و نزاع نرسيدهاند ،برعكس روياروييها
تازه در سال  2021حادتر شده و سرمايهداري در پروژة جهانيشدن كه در واقع «جهانيكردن به
زور» است با چالشهاي ژرف روبروست .هكذا «پايان تاريخ» كه از سوي آنها تبليغ ميشد،
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طليعة آغاز دورة نوين تاريخ و ايدئولوژي سوسياليسم دمكراتيك است .بحرانها و مصائب نظام
سرمايهداري بيشمار شده و باعث و باني اصلي آن« ،دولتها» و «سرمايهداران خصوصي» هستند
كه براي توسعة جهاني و جهانيكردن دول متخاصم به زور ارتش متوسل شدهاند .اين روند ،به
قول احمدسيف ،جهانيشدن نيست ،جهانيكردن اجباري است كه نمونه بارز آن در افغانسان،
عراق و سوريه را ديديم(از حيث نظامي) و عليه ايران و كرهشمالي ميبينيم از حيث سياسي كه
ممكن است به بعد نظامي هم كشيده شود.
بنا به گفته رهبر اوجاالن ،نئوليبراليسم همان ليبراليسم است كه ادامه دارد .حتي جنگهاي
دوم و سوم جهاني را بنا به اين نظرية پارادايمي خويش ،ادامه جنگ جهاني ميداند .بعبارتي همان
ليبراليسم و همان جنگ جهاني اول است كه ادامه دارند با تفاوتهايي جزيي در عملكردها .حال
قرار بود نئوليبراليسم تمامي مشكالت و مصائب را حل كند .اگر نكرده پس حق به جانب رهبر
اوجاالن است .اگر حل نموده پس نظام سرمايهداري حقانيت دارد .ولي بهعينه ميبينيم كه پس
از آمدن ليبراليسم با آن همه تبليغات و پروپاگانداي وسيع ،هنوز هم مسائل بيكاري ،تورم،
نابرابري درآمد و ثروت ،فقر ،گرسنگي و جنگ و نسلكشي در سراسر جهان ادامه دارد و
حادتر هم گشته .اگر صرفا مقوله را از منظر اكولوژيك مورد بررسي قراردهيم ،پيميبريم كه
براي نخستينبار جهان با درجة گرمشدن بحراني و خطرناك روبرو شده كه كارخانهها و مراكز
توليد سود كالن سرمايهداري موجد آن هستند .بهلحاظ اقتصادي بحران سرمايه دامن جهان را
گرفته و ملل ،فقير و دول ،مقروضتر و خطرناكتر ميشوند .از حيث سياسي و نظامي هم جنگ
جهاني سوم رخ داده و دمكراسي و آزادي حاصل نشده .پس ادعاي ساختن جهان و منجيبودن
نئوليبراليسم ،پوچ پوچ از آب درآمده .هكذا بهعينه ميبينيم كه اقتصاد جهاني «سرمايهساالر»
است نه «جامعهساالر و نيازمحور» .سرمايهداري هيچ راهحلي براي بحرانها ندارد .حتي اجازه
بروز به جرياني غيرنئوليبرالي نميدهند لذا ملل جهان نسبت به يافتن راهحل نااميد گردانده
شدهاند .تنها كاري كه از دست سيستمها برميآيد ،بازگشت از نئوليبراليسم به درجه نازلتر آن
يعني سوسيالدمکراسي است كه آن هم دولتي و مبتني بر خصوصيسازي پرمخاطره ميباشد و
پيشاپيش شكست خورده است.
نظام موجود در ايران هم شديدا با فوقبحران روبروست و بطور متعارض ،رهيافت مخرب
نئوليبرالي در كنار الگوي دولتيـ واليي پيشبرد داده ميشود .در هر دو الگوي دولتي و نئوليبرالي،
سرمايهساالري جريان دارد پس سرمايهدارانه هستند .فرد انسان هم در اين گيرودار سلطهگرانه
نظام ،هم با فقر روبروست هم جنگ و فقدان امنيت .معيشت همگان با ناامني روبروست و در
تمامي مراتب زندگي آنها تجلي مييابد .حتي بگذريم از كسبوكار ،خود سرمايهها هم امنيت
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ندارند .چون از اول بنا بوده سرمايهداران ضعيف در برابر سرمايهداران قوي طبق اصل داروينيسم
دگماتيک كه نئوليبراليسم و دولت هر دو آن را سرلوحه كار خود قرار دادهاند ،كلهپا شوند تا
نظام جريان يابد .اين اصل بيرحمانة بقا ،حتي خود نظام را به مخاطره مياندازد و خود بر آن
جنبه واقفند ،ولي ريسك ميكنند و ريسك قانوني اجباري در بازي مرگبار سرمايهداري است.
همانطور كه در عرصة جهاني سرمايهداران تمامي منابع توليد ،مالي و تبليغي را به انحصار خود
درآورده و در فرم نهادي «بانك و شركت چندمليتي» در صحنهها ظاهرميشوند ،در ايران
هم سيستم موجود مطابق آن طرحريزي شده و اجتماع را فرم ميبخشد.
قطعا پيروزياي كه سرمايهداري مقابل سوسياليسم رئال بدست آورده ،سياسي است نه
اقتصادي ،زيرا سرمايهداري نه اقتصادي است و نه توانسته مسايل و بحرانها را چارهيابي نمايد.
بحران و تخريب اقتصاد و سياست در ذات سرمايهداري قرار دارد و هميشگي ميباشد .سرمايه
هميشه در مقابل مقولة كار ،انحصار و استثمار را پيروي ميكند .يك اقليت در هر كشوري سلطة
سرمايهاي دارند و مابقي مردم بهمثابه نيروي كار مورد بهرهكشي قرار ميگيرند .اين نابرابري ذات
بحرانهاي نظام سرمايه است .در دورة نئوليبراليسم نيروي كار بيارزش گردانده شد و يك انبوه
جمعيتي مصرفكننده بيش نيست .اين ناشهروند در ظاهر ،انگار بينهايت حق انتخاب آزادانه
دارد كه در حقيقت در برابر نظام سرمايه و آمران آن بينهايت بيچاره است .اين حق دروغين
را در پوشش دمكراسي فريبنده در نظر گرفتهاند كه در ايران در مفهوم شعاري «مردمساالري
ديني» فرموله شده .حقيقت اين است كه در آمريكا و اروپا و هکذا در ايران ،تمامي قوانين
نظام سرمايهداري بصورت شروط مختلف تنظيم گشتهاند كه اگر هر فرد مخالفت كند ،از هيچ
امتيازي برخوردار نميشود و حتي مناسبات بازار به لحاظ مالي او را نابود خواهدكرد اما در
صورت پذيرش ،از مزاياي رقابت شديد در بازار بهرهمند ميشود .هر خدمتي به شرط ارائة
ماليات و كمك هزينه از سوي دولت به شهروند ارائه ميشود .در نظام خصوصيسازي ،شروط
اصلي آزادي تام ،ضديت با ذات سوسياليسم است و در آن صورت ،شرکت و هيأت أمناي آن
آزادند براي بازار و مصرفكننده ،قانون اختياري تعيينكنند و در مقابل هيچ نهادي پاسخگو
نباشند .حال ،چون دو وضعيت بصورت مطلق و افسارگسيخته بحرانها را حاد ميكند و اجتماع
را به اضمحالل ميرساند ،دولت ناچار ميشود باز وارد بازي شود و افسار را در دست گيرد .پس
نتيجه ميگيريم كه نئوليبراليسم قوانين و آزاديهاي خاص يك اقليت مسلط در دولت و جامعه
است و همگاني نيست.
1

 . 1یعنی قویتران ،ضعیفان را از بین میبرند.
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در پروژة نئوليبرالي سرمايهداري ،پيشرفت فناوري ماشيني و رباتي موجب انحصار نيروي
كار از سوي كارفرما شده است .پيشتر سرمايه در انحصار بود و نيروي كار استثمار ميشد.
وضعيت جديد ،كارگر را از دور خارج ميسازد و فقر و نابرابري چندين برابر ميگردد و
گذشته از بيكاري زياد ،امورات توليد مازاد هم افت ميكند .متأثر از اين وضعيت پردامنه،
دورةهاي «رونق ،ركود و بحران» مستمر ميگردند .متعاقبا نرخ رشد ساالنة توليد ناخالص داخلي
ل سال گذشته سقوط كرده است كه آمريكا از ۲.۹
كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان طي چه 
به  2درصد و ژاپن از  8به  ۲.۱درصد رسيده .آنچه ميماند ،رقابت سرمايهداران قدرتمند و دارا
عليه رقبا و نابودي آنها در توليد و بازار بنا به قانون داروينيسم دگماتيك است .اين مقوله ،ملتها
را هم در برابر يكديگر قرارميدهد .محيطزيست نيز در جريان اين رقابت و جنگ سرمايه ،نابود
ميشود .رقابت نابرابر حتي دمکراسي را هم به زوال ميبرد .قدرتهاي هژموني براي تحميل
اين وضعيت جهاني ،كشورها را مجبور به نئوليبراليكردن اقتصادشان ميكنند .وقتي عوامل
توليد از كشور به كشور دوم انتقال مييابد ،كارگران بيشماري بيكار و جمع كثيري هم در
كشور دوم استثمار ميگردند؛ رفاه به نازلترين سطح ميرسد ،مزدها پائين ميآيد ،برنامههاي
رفاه اجتماعي به هم ميريزند و همان شركتهاي انتقالدهندة براي ماندن ،دولت را مجبور به
كاهش ماليات ميكنند كه رفاه را از بين ميبرد .محوريت كار شركتها ،فروش مازاد توليدات
خود در بازارهاي ساير كشورها جهت كسب سود كالنتر است .بنابراين صادرات بر مقولة رفع
نيازهاي داخلي پيشيميگيرد .سرمايهداران ميكوشند از يكديگر پيشيبگيرند و همين رقابت
بيرحمانه ،اقتصاد كشورها را نيز پرتالطم مينمايد .آنها هزينههاي توليد را پائين ميآورند و
براي اين كار بخش اعظم واحدهاي توليدي خود را به كشورهايي كه مزدها پائين است منتقل
ميكنند .بحرانها تقاضا را بشدت كاهش ميدهند و سرمايهداران نئوليبرال ميکوشند عليرغم
اين اوضاع فالكتبار فقط به عرضه بيشتر و بيشتر اهميت دهند .با بکارگيری تكنولوژي ،ظرفيت
توليد را در حد قابلتوجهي افزايشداده كه نئوليبرالهاي ايراني هم بر آن تمركز دارند ،ولي
در سوي ديگر ديوار فالكتبار نئوليبرالي ،نابرابريها و محروميت از كار و دستمزد بخاطر رشد
تكنولوژي ،عرضه را سقوطداده .به همين دليل شركتهاي چندمليتي رشد و توسعه در كشورشان
را رها كرده و تنها راه را سرمايهگذاري و توليد در كشورهاي فقير مييابند .بنا به همان داليل،
پيشرفتهترين كشورهاي جهان با رشد بيكاري و افزايش بحرانهاي مالي و كسبوكار روبرو
گشتهاند كه حاصل مناسبات و روابط نئوليبراليسم است .نئوليبراليسم به دليل عدم برابري در
مالكيت ،هر اندازه فرصت شغلي جديد ميآفريند ،ولي به دليل نابرابري همگان در بهرهگيري از
دانشها و مهارتها و نيز به دليل در دستنبودن تكنولوژيهاي نوين ،بخشهاي سنتي در مقابل
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شركتهاي چندمليتي مجهز به دانش و فناوري نوين ،بيكار ميگردند و بحران مداوم ميگردد.
در كل ،نئوليبراليسم براي اين ايجادشد كه آزادانه به مكانهايي از جهان نقلمكان كند كه سطح
مزدها پائين است ،سرمايه با محدوديتهاي كمتر روبرو است ،امكانات بيشتري براي بهرهكشي
موجود ميباشد و عامالن و آمران سرمايه هم در روابط بازار آزاد مجبور به پاسخگويي به
هيچ نهاد داخلي و خارجي نيستند .از جمله تبعات اين نقل و انتقاالت آزادانه سرمايه ،تأمين
مالي دولتهاست که با مصائب جدي خصوصا کسری بودجه روبرو ميگردد .كسري بودجه،
تفاوت بين درآمدها و هزينههاي دولت است راهحل اين است كه يا بايد درآمدها را افزايش
دهند و يا از هزينهها بكاهند .نئوليبرالها راه بيرحمانه ديگري را برميگزينند و هم درآمدها
را به نفع سرمايهداران بخش خصوصي افزايش ميدهند(با خصوصيسازي) و هم از هزينههاي
خدماتي به عموم مردم (كارگران و مصرفكنندگان) ميكاهند .خصلت دولت هم هميشه اين است
كه سرمايه و نيروي كار را تحت كنترل و نظارت درآورد .به همين دليل در كشورهاي جهان
كه تسليم نظم نئوليبرالي شدهاند بويژه آمريكا و انگليس مجددا نظارتهاي دولت برقرار شده
و حضور دولت در كنار سيستم نئوليبرالي ،چالشها را عميقتر ساخته .پس نتيجتا از سال 1970
ميالدي تاكنون هيچگاه نظم نئوليبرالي بصورت تمام و كمال برقرار نگشته و اينكه نئوليبرالهاي
ايراني سنگ خصوصيسازي در آن راستا را به سينه ميزنند ،بهكل ،عبث است.
اقدام جمهوري اسالمي براي خصوصيكردن منابع دولتي طبق اصل  44قانون اساسي هم
فريبي بيش نيست كه صرفا بحرانها را تشديد ميكند .چهبسا سنت ديرينه دولت و قدرت در
تاريخ ايران خصومت كامل با نظام سوسياليستي و كمونالي بوده و جمهوري اسالمي از اين
حيث به خودكشي دستميزند .خصوصيسازي را دولت ايران با هدف كاستن از بار سنگين
خدمات به شهروند در برنامه قرارداده است .اين بدان معني است كه جامعه اهميتي ندارد .چهبسا
يكي از اجراكنندگان نئوليبراليسم ،تاچر ،نخستوزير سابق بريتانيا بود كه گفته «چيزي به نام
جامعه وجود ندارد» .برنامة نئوليبراليسم ،شانهخاليكردن از زير بار مسئوليت اجتماعي است
كه ساختار قدرت و مكانيسمهاي عملكرد اجتماعي را دستخوش دگرگوني ميسازد .دولتها
با خصوصيسازي كاري ميكنند كه بعدها خود نميتوانند براي مهار سودطلبي افسارگسيخته
سرمايهداران خصوصي اقدام كنند .در كشوري چون انگلستان بدنبال خصوصيسازي ،برعكس
مدعاها جمعيت  5ميليوني كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد آن كشور بود در سال 1980
ميالدي به  11ميليون رسيد .درست در همين زمان غنيترين  10درصد جمعيت  53درصد ثروتها
را در اختيار داشت .ديگر كشورها هم گرفتار وضعيتي مشابه شدند 10 .درصد فقيرترين بخش
جمعيت آمريكا در بين سالهاي  1973الي  1992با كاهش معادل  11درصد در درآمد روبرو
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بوده است ،درحالي كه درآمد دهدرصد غنيترين بخش جمعيت در طول همين دورة  18درصد
افزايش يافته .نبايد ازياد ببريم كه افزايش قدرت سرمايه بر عليه خود سرمايه هم نتيجه خواهدداد.
با جايگزينكردن ماشينآالت بجاي كارگر و نابرابرشدن ثروت ،ديگر قشر مصرفكننده توان
خريد را از كف ميدهد لذا سرمايهدار ديگر توان نقدكردن مازاد خود و تبديل آن به پول را
بشدت ميبازد .اين يعني عدمرشد سرمايه و كاهش بهمراتب سرمايهگذاريها در درازمدت.
همچنين پس از پايان نظام پولي «برتون وودز» در سال  1971م ديگر سرمايهداري جهاني فاقد
يك نظام پولي بينالمللي است كه سيستم شناور تعييننرخ ارز جاي آن را گرفت .كنترلزدايي
از بازارها و نهادهاي مالي ،موجب استفاده بسيار زياد از بازار سهام و ديگر مشتقات آن شده .در
نتيجه شمار مديران مالي و سفتهبازان فزوني گرفته و طي مدتي معين بر ديگر بخشهاي اقتصاد
اثرات مخرب ميگذارد.
نئوليبراليسم اجازه نميدهد بانك مركزي اهداف كوتاهمدت و درازمدت مالي و پولي
براي خويش تعيينكند .امكان پولسازي بيدردسر در بخش اعتبارات موجب اغتشاش در ساير
بخشهاي اقتصاد ميشود .با رشد هراسانگيز مبادالت مالي و پولي هم دورنماي آينده بسيار
مخاطرهآميز ميگردد .كنترلزدايي بر امكان پولسازي از ناحية بازارهاي مالي و پولي ،حجم
معامالت مشتقات افزايش يافته و ميزان قرض و اعتبار در اقتصاد كشوري و جهاني به حد انفجار
ميرسد .بانكها به ابزارهاي مالي (اعتبارات) بيشتر اهميت ميدهند تا توليد و اين ابزارها به دليل
پيچيدگي و پوليـ مجازيبودن ،دانش خاص ميطلبد .براي انجام آن هم شيوههاي توليد پيشين
نه بلكه به رياضي نياز است كه در واقع ماهيت اقتصادي ندارد .بانك و بازار بورس راهكارشان بر
آن شيوه مبتني است و بحرانهاي بدهي به وجود ميآورند .در اين مبادالت و مراودات و طي آن
سياستها كه دولت بر بازارهاي مالي كنترلزدايي ميكند ،حجم سرمايه پولي نااقتصادي بشدت
افزايش مييابد و بيثباتي ايجاد ميكند .آنهايي كه به نام اشخاص و شركتها خصوصيسازي
و پولسازي ميكنند هر دو را در انحصار ميگيرند ،ولي در صورت ضرر و زيان ،بار آن را بر
دوش جامعه ميگذارند .زيرا تاوان رونق مجازي را مردم با رونق واقعي ميدهند .نئوليبرالهاي
انحصارگر در بازارهاي مالي «نرخ بهره» را نيز باال ميبرند و تهديد ميكنند كه اگر دولت اين
افزايش نرخ را نپذيرد ،سرمايه خود را به كشوري ديگر منتقل ميكنند .همة اين اقدامات ،بحران
سرمايهداري در سال  1973را آغاز كردند .از آن سال به بعد با پيروي از برنامة نئوليبرالي ،آمريكا
به بزرگترين كشور بدهكار جهان مبدل شد كه مجموع بدهيهاي خارجي آن كشور بيشتر از
بدهيهاي كل جهان است .نئوليبراليسم هماني است كه حتي نتوانست بيثباتي در بازارهاي مالي
جهان را رفع كند و تشديد هم كرد .بدهي خارجي حتي ايران را به يكي از چند كشور بدهكار
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در سطح جهان مبدلساخته و بر اثر آن قدرت توليد و عرضه را از كف داده ،لذا با بحرانهاي
حاد و خطرناك روبرو است .اين كشور قرباني نئوليبراليسم براي رفع ظاهري بحرانها مافياهاي
تجارتپيشه را به حركت درآورده و با واردات زياد ،درصدد رفع كمبودها با برقراري تعادل
ميان عرضه و تقاضا است آن هم عرضهاي كه از توليد داخلي نه بلكه خارجي نشأت ميگيرد و
كسري تراز پرداختهاي زياد دارد.
در نظم نئوليبرالي« ،حجم و ارزش بازارهاي پولي و سرمايه» به مراتب رشد بيشتري از
بخشهاي «توليد مادي» اقتصاد دارند .در واقع «ارزش افزوده پولي» در برابر «ارزش افزوده
مادي» قرار دادهاند كه بنا به آن« ،پول ،پول ميآورد» و اين درحالي است كه دولت بر روند
آن نظم نيز كنترلزدايي كرده ،ولي تنها زماني مجددا به كنترل و نظارت بازميگردد كه اقتصاد
به مرز نابودي رسانده شده كه البته تا آن زمان ،بسياري از اقشار پائين جامعه منابع معيشتشان
نابود گشته.
در ايران نيز چنين است و مؤسسات مالي اوراق قرضه و اسناد تجاري جديد ابداع ميكنند
كه اگرچه برايشان پولسازي ميكند ،ولي با خطر ورشكستگي هم روبرويشان ميسازد ،زيرا
اين خصلت نئوليبراليسم است .نئوليبراليسم سه هدف عمده را پيشرو ميگذارد؛ نخست ،حفظ
و تداوم تحرك سرمايه ،دوم ثبات در بازار ارز .سوم ،تدوين و اجراي سياست پولي مستقل.
و با كمي مداقه درمييابيم كه اين سه هدف براي كشورهاي هژمون ممكن است نه كشوري
چون ايران .زيرا ايران هم با تحرك سرمايه داخلي و خارجي روبرو گشته كه با دربرگيري
خصوصيسازي در قالب نئوليبراليسم بدنبال راه برونرفت از بحرانهاي موجود است ولي
اقتصادش بحراتيتر شده .هماينكه در بازار ارز توان ايجاد ثبات را ندارد و ديگر اينكه سياست
پولي مستقل ندارد ،طوريكه متأثر از تالطمهاي بازارهاي جهاني و اثرات فشار دالر نباشد .قانون
كلي نيز اين است كه در صورت ناتواني در هركدام از اهداف سهگانة مذكور ،كل نظام اقتصادي
مستمرا دچار بيثباتي ميگردد كه ايران در هر سه ناتوان است .تحرك سرمايه ساير كشورهاي
هژموني و باالبودن نرخ واقعي بهره ،بجاي توليد واقعي مادي ،اقتصاد را گرفتار معامالت قماري
در بازار سهام و اوراق بهادار ميكند و هرگونه رشد ناشي از آن بخش مجازي حبابی خواهد
بود و تنها افراد و مؤسسات پولساز نفع ميبرند ولي كل اقتصاد زيان ميبيند .اين سياستهاي
جهاني ،كشورها را بدهكارتر ميسازد .كشورها ناچار ميشوند درصد زيادي مازاد تجاري و
صادراتي داشته باشند تا ساالنه بدهيهاي خارجي خود را بپردازند.
ايران يكي از آن كشورهاي نخست بدهكار در جهان است و مازادهايش كفاف نميكند .به
موازات اين فشارها ،درآمد سرانه نيز كاهش يافته .امروزه ايران گذشته از گرفتارشدن در مغاك
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نئوليبراليسم اقتصادي ،با فشارهاي مضاعف از ناحية تحريمهاي آمريكا روبرو است و چون
كنترلي بر توليدكنندگان پول و اعتبار ندارد و در رفع تحريمها عاجز است ،هراندازه در افزايش
نقدينگي با هدف كاستن از تورم بكوشد ،فايدهاي ندارد .دركل ،براي رفع بحرانها و مصائب
كشوري ،بايد بحرانهاي جهاني حل شود .حل با توسل به سه نگرش اقتصادي و مديريتي تفسير
ميگردد 1 :ـ نگرش نئوليبرالي بدون دخالت دولت2 .ـ نگرش سوسيالدمكراتيك با دخالت نسبي
دولت3 .ـ نگرش دولتساالري جهانگرا .ازقضا هر سه نگرش بنا به ذات نابرابرشان ،بحرانزا
هستند و از منظر سياسي و مديريتي در سطح كشوري و همچنين جهاني متعارض و خصمانه
میباشند .تنها راه ،رواداري جهاني و سازش در عين وحدت و انسجام است كه بنا به آن بايد يك
مديريت جهاني مشترك براي تمامي كشورها ايجاد شود .چنين ايدهآلي در عمل ممكن نيست
زيرا در جهان كنوني خصومت هژمونيهاي مختلف بخصوص عليه ايران و ايران عليه آنها ،اجازة
چنين شكلگيرياي را نميدهد .آمريكا متحداني دارد و با چند كشور دارای اقتصاد بزرگ در
نشست داووس 1در مورد سرنوشت اقتصادي ديگر كشورها تصميمگيري ميكنند و نقشهها
ميكشند .بنابراين براي بحران جهاني پاياني انتظار نميرود .بطور مداوم اقتصادهاي ملي در
رويارويي با اقتصاد جهاني فروميپاشند .نابرابري طوري است كه سرمايهساالري و توسعهنيافتگي
و نيز سرمايه و كار ،هم در داخل كشورها و هم در سطح جهاني رودرروي هم قراردارند و ميان
هيچ كشوري توازن قواي برابر رخ نميدهد .جهانيكردن و نئوليبراليسم يعني جنگ مستمر ميان
اقتصادها و آخر سر ارتشها ،و ايران بيش از همه درگير اين جنگ عليه آمريكا و متحدانش
است .نتيجه ،شكلگيري فاشيسم در كشورها است و از حوزة اقتصاد به سياست منتقل ميگردد.
در واقع نئوليبراليسم چيزي جز يك مرحلة از امپرياليسم نيست .تازه و نو هم نيست ،پس از
جنگ جهاني دوم بهمثابه يك نگرش ايدئولوژيك خاص سربرآورد ولي در دهة  80اجرايي
گرديد .اساسا اقتصاد نيست ،ضداقتصاد است .شعارهاي آن خصوصيسازي ،آزادسازي
و فقدان حاكميت و دخالت دولت است كه چنين انواعي در ادوار تاريخ هميشه بوده .وقتي
بهمثابه ايدئولوژي خاص در عرصة سياست مطرح شد ،همان ليبراليسم با چند جزئيات متفاوت
بود .اگرچه قوانين آن را آهنين تعريف كردند ،ولي شكنندهترين در دورة چهار قرن حاكميت
سرمايهداري از آب درآمد .انتقاد از اقتصاد كينزي ،2حذف كنترل از بازار ارز ،پولمحوري،
فروش اموال و خانههاي دولتي ،محدودكردن كارگران و اتحاديهها ،برچيدن شهرداريهاي
ايالتي و جهانيكردن از جمله اهداف كلي ليبراليسم بود كه ادعاكردند به نفع تمامي جامعه است.
ايران هم با آغاز خصوصيسازي ،فروش اموال دولتي و ايجاد مناطق آزاد اقتصادي درصدد
 . 1مجمع جهانی اقتصاد که در شهر داووس سوئیس برگزار میشود و قدرتهای اقتصادی قدرتمدارانه در مورد اقتصاد جهان تصمیمگیری میکنند.
 . 2اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد.
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پيوستن به موج جهانيكردن برآمد ولي اينها همه پوششي بود براي به انحصار درآوردن همة
اقتصاد از سوي سپاه پاسداران و نهادهاي رهبري جمهوري ايران .اقتصاد مبتني بر نفت و رانت و
داللمسلكي آن با كلي بحران و مصائب ،قضيه را كمدي ساخت .پيشتاز اين روند ،رفسنجاني
بود .اساسا جهانيكردن(گلوباليزاسيون) و نئوليبراليسم همانا حاكميت شركتهاي فرامليتي،
چندمليتي و بانكهاي غربي بر بازاريهاي جهاني و ماليكردن آن به نفع سرماية خود است.
اقتصاد را بشدت مبتني بر بازار و بازار را آزاد و رها اما استوار بر پوليكردن ،ساختهاند .صندوق
بينالمللي پول و بانك جهاني هم سياستهايي فرامليتي تدوين ميكنند و همة كشورها را با
كشاندن به درون بازي كثيف خصوصيسازي ،اسير آن سياستها ميسازند ،سپس بهرهكشي را
آغاز ميكنند .بدهكارساختن دولتها بهترين ترفتند براي گرفتارساختن دولتهاست .صندوق
و بانك وام ميدهند و با خصوصيسازي در داخل آن كشورها توان آنها از بازپرداخت بدهيها
را ميكاهند .در سياستهاي نئوليبرالي ،هر كشوري ناچار به پيوستن به سازمان تجارت جهاني
گردانده ميشود و هژمونيهاي جهاني از آن پس هر توسعهاي در داخل همان كشور را به خود
وابسته ميسازند .ايران هم تالشميكند از قافله عقبنماند و به جرگة آن كشورها بپيوندد و او
هم همانند آنها خصوصيسازي كند ،ساختار بازار را تعديل نمايد ،قانون كار را به ضرر كارگر
تدوين كند و يارانهها را حذف نمايد كه برخي از اين اقدامات را انجام داده ،اما هنوز توان انجام
برخي را نيافته ،زيرا در صورت اقدام و بويژه پيوستن به سازمان تجارت جهاني تمامي مراودات
مالي و تجاريـ بانكي ايران تحت كنترل در ميآيد و به لحاظ هژموني سياسي به اقتدار ملي
نظام واليي ضربه خواهدزد .بنابراين اجراي نصفهونيمه اصول نئوليبراليسم چهرهاي مضحك و
بحرانزده به اقتصادش بخشيده.
يك اصل بنيادين هست كه ايران هم بايد همانند ساير كشورهاي مجري نئوليبراليسم ،به آن
عمل كند و آن ،جلوگيري از جريانهاي سوسياليستي است .آنچه نئوليبراليسم و جهانيكردن
عنوان ميشود ،ضديت با مدلهاي اقتصادي خدمترساني به جامعه و سوسياليسم است .براي
مقابله با جبهة سوسياليسم و كنترل بر اقتصاد همة دولتها ،آنها را تشويقميكنند كه در «بازارهاي
جهاني ادغام شوند» .هيچ بازار سوسياليستي هم اگر موجود باشد ،اجازه ادغام نخواهد داشت.
ايران با رعايت اكثر اين اصول ولي بيشتر محدود به داخل و يك منطقة جهاني خاص پيشميرود
تا تحت سلطة هژموني آمريكا درنيايد .هر توليد و مبادلهاي الجرم بايد سرمايهدارانه باشد .اگر
نه تحريم و يا از طريق جنگ نابود خواهدشد .آمران نئوليبراليسم ناچارند شبكههاي توليدي
چندمليتي بسازند تا كنترل بر بازارها و اقتصادهاي كشورها را دردستگيرند .لذا قدرتهاي
تكنولوژيك بزرگتر شده و شبكههاي اطالعاتي جهاني را جهت برقراري ارتباطات شبكههاي
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توليد و مبادله فراهم ميآورند .ايران هم در اين رقابتهاي قدرت تكنولوژيك و بنگاههاي
بزرگ ميكوشد و سياست تداوم بقا را برگزيده .اين رقابت ديگر سنتي نيست ،نوعي رقابت
ساختاري بين دول است.
گسترش فقر و نابرابري بنيان نظام جمهوري واليت فقيه ايران از همان اوان ظهور بوده و
هست ،هكذا نئوليبراليسم هم بر همان بنيان نابرابر استوار است و موجوديت دارد .بنابراين در
ايران هم جريان نئوليبرال ساختار اقتصاد نابرابر را بيش از پيش تشديدمينمايد و براي اينكه
جامعه واكنشي از خود نشان ندهد ،در دانشگاهها بهلحاظ مفاهيم نظري و عملي آن را تئوريزه
كرده و به خورد جامعه ميدهند .بسياري استادان دانشگاهها با مركزيت شهرهاي تهران،
اصفهان و تبريز مشغول اين وظيفه پليد هستند .آنها ضديت با خصوصيسازي و سرمايهداري را
واپسگرايي شديد تفسير ميكنند .با اهتمام تمام قوانين تجارت اسالمي را از شيوههاي سنتي آن
به شيوههاي نوين نئوليبرالي تغيير ميدهند و چون آن قوانين در ذات خود با معيارهاي نئوليبرال
بسيار نزديك است ،درصد موفقيتشان زياد است .در كل اما چرا در ايران نگرش نئوليبرال
در مقابل نگرش دولتساالري اقتصادي همچنان ضعيف است؟ اين به دو عامل برميگردد؛
نخست ،خصلت دولتگراي نظام واليتفقيه توتاليتر و دوم ،وابستگي كشور به دخالت دولت
در مدل سرمايهداري .پديدة دولت در نظام سرمايهداري در حد دولت ملي فاشيست قوي است و
بدون آن سرمايهداري نيست خواهد شد؛ اين است كه چه در ايران و چه ساير كشورهاي جهان،
هيچ ساختار اقتصادي نداريم كه فارغ از وجود دولت به سياست و تجارت خارجي و داخلي
مطلق بپردازد .به دليل اينكه جامعه ،هم بصورت مطلق به يك شيوة سرمايهداري يا سوسياليستي
اختصاص ندارد و هم اينكه نابرابرياي كه در حق و حقوق مالكيتها و ثروتها ايجاد كردهاند
بهمثابه يك عامل متعارض ،ضد خود را ميسازد .يعني هم دولت به قصد قدرتطلبي بيشتر و
هم جامعه بخاطر خصلت متكثر خود ،اجازة شكلگيري يك نئوليبراليسم خالص را نميدهند .به
همين دليل مفهوم دمكراسي در جوامع به دليل متكثر و متنوعبودن ساختار ،در اولويت با مفاهيم
ساختاري سرمايهداري و سوسياليستي قرارميگيرند.
از نظر رهبر اوجاالن نيز تمدن دمكراتيك خصلت هزارة سوم است و ساختارهاي نئوليبرال
مردود هستند .با يك مثال شفاف ميتوان قضيه فوق را اثبات نمود :يكي از عمدهترين نمودهاي
ثروت در اقتصاد سرمايهداري ،سهام و قيمت آن است كه رقابت نئوليبرالي بر اساس آن تنظيم
ميگردد .قيمت سهام در همة كشورهاي سرمايهداري مدام متغيير و عادتا رو به نوسان و نزول
به دليل بحرانهاي مستمر سرمايهداري دارد و اين مسئلة پرمعضل مرتبا بنگاههاي بيشتري را
ورشكست و قويترها را غالب ميسازد .روح آن بنگاهها سود كالن است .هر آنكه در جريان
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رقابت خون بيشتري مکيد ،بقايش تضمين ميشود اگر نه در اوج بيرحمي كلهپا ميگردد.
سهام بانكها و شركتها كه دو ستون بنيادين سرمايهداري هستند تابع آن اصل ميباشد .پس
نئوليبراليسم خصلتا لوياتاني است كه به خود نيش ميزند .اين بال بهعينه بر سر آمريكا و انگلستان
آمد .آنها وقتي نئوليبراليسم را پيروي كردند« .در انگلستان قبل از  1979از هر دهتن يك تن
زير خط فقر زندگي ميكرد ،ولي در پي آمد «انقالب» تاچر از هر چهار تن يك تن و از هر
سهكودك يك كودك بطور رسمي فقيرند .در آمريكا هم در طول حكومت ريگان اگرچه
درآمد يك درصد غنيترين بخش خانوادهها  50درصد افزايشيافت ،ولي درآمد واقعي 80
درصد جمعيت كاهشيافت .در دورة نئوليبراليسم ،در فاصله  1987و  1993شمار كساني كه
درآمد روزانهشان از يك دالر كمتر بود در جهان  100ميليون نفر افزايش يافته به  1300ميليون
نفر رسيد .بطور كلي در  100كشور جهان درآمد سرانه كمتر از سالهاي قبل شد(احمد سيف)».
در چين و ساير كشورها هم بيش از نصفي از جمعيت ،درآمد روزانهشان كمتر از  2دالر است.
در ايران هم با آغاز خصوصيسازي مطابق اصل  44قانون اساسي و با تقالي استادان دانشگاه و
تجار مافيا ،دقيقا وضعيتي مشابه پيشآمد و شكاف ميان فقير و غني از همان دورة تصدي قدرت
رفسنجاني بروز كرد .همة اينها اثبات ميكند كه نئوليبراليسم و سرمايهداري تا چه حد پوشالي
هستند .وقتي مسئله ،ساختاري است ،ديگر مفاهيمي چون قرارداد كار ،ارزش كار ،دستمزد ،بيمه،
ساعات كار ،بهداشت و بازنشستگي در درجة دوم اهميت قرارميگيرند.
در طول تاريخ ،آنكه انتقال منابع اقتصادي از «زمين و توليد كشاورزي» به «نظام كارخانهداري
و توليد صنعتي» را صورتداد و سرمايه را حاكمگرداند ،دولت بود .در ايران هم در دورة قاجاريه
و پهلوي گذار به نظام مذكور رخ داد .در جهان ،كل جامعه و كل قدرت در چارچوب فرم دولتـ
ملت به پديدة دولت گرهزده شده است كه براي ايران هم مصداق دارد .فلذا جايگزينكردن
نئوليبراليسم گلوبال بجاي دولتـ ملت بدون حذف كامل آن ،غيرممكن است و تاكنون در
هيچ كشور جهان حتي آمريكا ،انگليس و چين كه آغازگرند ،نتوانستهاند برخالف مدعاهايشان
دولت را حذف كنند .ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و دولت توتاليتر در طول نظام واليي
خودكامه قرار دارد و خطرناكتر است .الگوي ليبرالي در  50سال گذشته نه جهان غرب و
نه ايران را توسعهيافته نساخته .يك قضيه بحرانزا وجود دارد و آن اينكه ميان وجود دولت و
الگوي نئوليبراليستي در كشورهاي مختلف رقابت بر سر قدرت در اولويت با رقابت بر سر اقتصاد
قرارگرفته و سياسيشده است همانگونه كه گلوباليسم ،نخست سياسي است سپس اقتصادي .و
اين وضعيت ،خأل قدرت را بهوجود آورده .از دوران رفسنجاني هم چنان خألي ايجادشده و
مدام عوامل واليت فقيه و سپاه بخاطر دست برتر ،خأل را پر ميكنند و نظم نئوليبرالي مطلق در
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حوزة اقتصاد را خنثي ميگردانند .نظمي نئوليبرالي بصورت نيمهجان باقيمانده .خصوصيسازي
در واقع عنوان و پوششي گشته براي انحصارات و تصاحبهاي مكرر سپاه پاسداران و نهادهاي
رهبري واليي .همچنين در فرم دولتـ ملت ،جهانيشدن نه بلكه مليگرايي اصالت دارد.
نئوليبراليسم ايراني نميتواند از مليگرايي به نفع جهانيكردن كه البته تنها يك شعار است و
چيزي جز انحصارات نيست ،تخطي كند .گذشته از آن ،جهانيشدن يك دروغ بزرگ است و
هدف ،امپرياليسم و توسعهطلبي برتر از جهانيبودن است.
قدرتطلبي و توسعهطلبي نئوليبرالهاي ايران هم طبق آن قاعده ،عين جاهطلبي و زيادهخواهي
واليت خودكامه و سپاه پاسداران است .سرمايهداري با توسل به مفهوم نئوليبراليسم ،مفهوم
«بازارهاي اختصاصي» را جايگزين «مستعمره» ساخته .بعبارت ديگر هر كشور مستعمره با
تسخير اقتصاد آن به بازار اختصاصي مبدلميشود .در ايران اما ،سپاه و نئوليبرالها در پوشش
مفاهيم فريبنده خصوصيسازي« ،انحصارات بازار اختصاصي كشور» را بدست ميگيرند .اين
يعني دوقطبيكردن شديد جامعه در قالب قطب فقير و غني .هيچگاه راهبرد از ميانبردن فقر و
رشد طبقة فقير در برنامه گنجانده نشده .نظام واليي بجاي از بينبردن فقر ،نهادهاي فقر همچو
بنياد مستضعفان ،بهزيستي ،كميتة امداد خميني و غيره ايجاد ميكند .تصور كنيد عدهاي ثروتمند،
تجار و بازاري و كارخانهدار وارد معركه شده و الگوي نئوليبرالي را پياده كنند ،آنگاه نرخ رشد
فقر و تشديد تبعيض طبقاتي سر به فلك ميزند كه در ايران امروز بصورت شفاف هويداست.
پيامد داخلي و بينالمللي اين اقدامات ،براي هر كشوري ،جنگ جهاني سوم است و وقتي
ميبينيم سه دهه است (از  )1990اين جنگ آغاز شده و تازه به اواسط آن رسيدهايم ،چرا بايد
به نظام سرمايهداري و نوبر آن ،نئوليبراليسم باور كنيم!! آيا نئوليبراليسم چيزي جز تقسيم منابع
اقتصادي و قدرتسياسيـ ايدئولوژيك در ايران و جهان ميباشد؟! اختالف ايران(هم نظام و هم
نئوليبرالها) و آمريكا و ايران و اقشار فقير جامعه ،بر سر آن تقسيمهاست نه حقانيت وجود .آمريكا،
كشورهاي جهان و ايران تمام تالششان اين است كه يك طبقة متوسط و بورژوازي تابع خود
را شكلدهند و از وجود آن براي جنگ رقابت با ثروتمندان رقيب (يا دول رقيب) و نيز سركوب
قشر فقير ،استفاده نمايند .اين است حقيقت ذات نئوليبراليسم و سرمايهداري .تازه ايران خارج از
حدود و ثغور دمكراسي ،به سركوب استبدادي مخالفان و رقبا ميپردازد ،حال چه طبقات فقير
باشد ،چه ملل تحت ستم و چه جريانات داخلي مخالف ايدئولوژيك.
در چارچوب جهاني و در مراحل جديد امپرياليسم« ،توليد صنعتي» جاي خود را به
«بازارهاي مالي» سپرده است و نئوليبراليسم درصدد است از ابزار توليد صنعتي براي گسترش
بازار مالي بعنوان هدف اصلي استفاده نمايد .در اين راهكار ،روند تبديل كاال به پول در درجة
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دوم اهميت قرارگرفته و روند «پول ،پول ميآورد» غالب گردانده شده .بسوي جهاني حركت
داده شدهايم كه پول ،بدون توليد ،بصورت اسپكالتيو و با الگوهاي مجازي ،پول ايجاد ميكند.
خريد و فروش پول در بازارهاي جهاني حدودا  80برابر ارزش تجارت محصوالت صنعتي است.
اين مرحله از امپرياليسم تا اين حد خطرناك است .در ايران نيز براي ايجاد پول بدونتوليد ،از
تمامي نمادها و ابزارهاي سحرآميز سرمايهداري و در دورة اخير نئوليبرالي ،استفاده ميشود .اين
الگو حتي پيشتر در شيوة تجارت اسالمي در تاريخ مشاهده نشده ،لذا بر ضد اخالق و مباني
اقتصادي اسالم ميباشد .چراكه به تمام معنا ،قمار در يك بازار مالي است .كسب پول از ناحيه
فروش پول نيز در قوانين شريعت اسالمي به «نزولخواري» تعبير شده .درحالي كه در ايران
نظام واليي ساختاري برقرار ساخته كه كسب پول از پول بويژه در بازار سهام و اوراق مالي به
اعليترين درجه رسيده .در اين فرايند ،به نام الگوي نئوليبرالي ،اموال دولتي كه همانا اموال
عموم مردم است به سرمايهداران خصوصي زالوصفت آن هم با شعار كارائي ،واگذار ميگردد
كه آن سرمايهداران در حد اكثريت غالب ،سپاهپاسداران و نهادهاي مالي و سازماني رهبري نظام
هستند .اگر اين مدل و ساختار را با مدل و ساختار «كمونالي و مالكيت اشتراكي» كه صدها سال
است بويژه از دورة صفويان (شيعه صفوي) بتدريج نابود شد ،مقايسه نمايي ،نيازمنديهاي تحول
ساختاري در ايران امروز برجسته ميگردد.
پروپاگانداي غالب امروزه اين است كه سوسياليسم در برابر سرمايهداري زوال يافته و آن
را پايان ايدئولوژيها ناميدند؛ ولي در حقيقت اين تنها سوسياليسمرئال نبود كه در سال 1989
فروپاشيد ،بلكه قبل از آن ،در دهة  80ميالدي ،هواپيماي بلندپرواز اقتصاد كينزي سرمايهداري
سقوطكرد و اين درحالي بود كه اين نظام بحرانزده در خأل بود كه مسلط باقيماند .در ميان
كشورهاي جهان تنها كوبا بصورت نسبي تسليم سياستهاي سلطهگرانه نئوليبرالي و تغيير ساختاري
نشد ،حتي ايران زودتر از همه تسليم گشت .لذا بحرانهاي مالي مكرر جهان سرمايهداري ،اقتصاد
ايران را نيز بيثبات ساخت .ايران هم مجبور است در اين بيثباتي ،ساالنه چند ميليارد دالر بابت
تأمين مالي كسريتراز پرداختها از بازارهاي جهاني وام بگيرد .ايران هم مجبور است قريب 15
درصد از توليد ناخالص داخلي خود را بصورت ذخيره دالريـ ارزي درآورد كه تبعيت از نظام
پولي جهاني دالر است و موفقيت قدرتش در مقابل هژموني آن كشور را تضعيف هم مينمايد.
نرخ مبادلة تجاري ايران بخاطر سلطة دالر ،همانند ديگر كشورها به نفع آمريكا رقمميخورد و
بقية جهان ضررميكنند .وقتي در سطح جهاني «ماليشدن» بر «صنعتي شدن» غلبه يافته ،سلطة
دالر ،بدهكاري خارجي و كسري تراز پرداختها و وابستگي به ارز گريزناپذير است .هرگاه
شركت بخاطر استقراض بسيار و عدم توانايي در پرداخت بدهيهايش ورشكست ميشود ،سهام
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دهها هزار سهامدار نابود ميشود .مفهوم شهروندي ديگر بدان معناست كه او سهامدار است يا
خير و او از ماهيت سياسيبودن خارج گردانده شده تا مهار شود .در اين صرف اقتصاديبودن
وجود شهروند هم هيچ امنيت اقتصادي و مالي وجود ندارد .تنها نوع شهروند سهامدار است كه
از خدمات عمومي (بهداشت ،آموزش و غيره) برخوردار است ولي وقتي سرمايهاش نابودشد ،ديگر
تمامي آن حقوق سلب و ضايع ميشود .يك شهروند و جامعه در نظام سرمايهداري نئوليبرال فقط
يك «موجود مالي» است نه «اقتصادي» .ورشكستگيها و نابوديها ناشي از ركود نه بلكه بحران
است .خصوصيسازيها در اين روند پيامدهاي «بدهي خارجي ،افزايش قيمتها ،بيكارشدن
كارگران و بيثباتي» بهبارميآورد ولي در عوض ،ثروت بيشتري به طرفداران خصوصيسازي
ميرسد.
در خصوصيسازي ،اموال دولتي به خصوصيها واگذار ميشود سپس سرمايه رها ميگردد
و بدون دخالت دولت در سطح جهان به گردش درميآيد؛ در مرحلة بعدي از بازار و قيمتها
كنترلزدايي ميشود؛ تجارت آزاد و بدون دخالت دولت انجام ميشود .چنان وانمود ميكنند
كه دولتها در اين فرايندها هيچ دخالتي نميكنند ،اما اين يك ترفند است ،زيرا وقتي دولتي
چون آمريكا از طريق فشارهاي بانكجهاني 1و صندوق بينالمللي بر يك كشور فشار آورد
كه حوزههاي مختلف اقتصاد را خصوصي گرداند ،هدفش اين نيست كه دولت آمريكا در اين
اقدامات ولو در امور كلي سرمايهداران خصوصي دخالت نكند ،در ظاهر ،وانمود ميشود كه
دخالت نميكند تا كشور طرف مقابل نيز راضي شود كه دولت متبوعش دخالت نكند ،اما در
آن سو ،دولت آمريكا و يا انگليس و چين در پشتپرده دخالت دارند .اين است كه ليبراليسم
يك دروغ بزرگ است كه با توسل به آن دولتهاي پيرامون را خلعسالح ميكنند ولي خود
در پشت پرده مسلح ميمانند .ايران نيز بهمثابه نظام رقيب متوجه اين قضيه جهاني آمريكا هست،
لذا در نقاب خصوصيسازي مجددا همة حوزهها را به انحصار درميآورد و در عرصة بينالمللي
هم اگر راهي نيافت ،حداقل به كنوانسيونها و جريانات شفافساز نميپيوندد تا تحت كنترل
درنيايد؛ اما در داخل ،درواقع نئوليبراليسم را اجرايي كرده.
چهار فرم ساختاري در اقتصاد امروز جهان پيروي ميشود و به سياست و مديريت پيوند
ميخورد:
1ـ نئوليبراليسم بدون دخالت دولت ،در حالي كه دولت وجود دارد و سرمايهداري است.
2ـ دولت وجود دارد ولي نئوليبراليسم را نميپسندد و دمكراتيك هم نيست و سرمايهداري
 . 1برنامههای تعدیل ساختاری یا سپها شامل وامهای ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحرانهای اقتصادی
را تجربه کردهاند .این دو نهاد برتون وودزی کشورهای قرض گیرنده را ملزم میکنند در ازای گرفتن وامهای جدید (و یا نرخهای بهره پایینتر در وامهای
موجود) سیاستهای خاصی را پیاده کنند .این بند مشروط بودن منضم به وام به دلیل اثرات آن در بخشهای اجتماعی مورد انتقاد واقع شدهاست.
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است.
3ـ دولت دمكراتيك است ولي نئوليبراليسم را ردميكند و سرمايهداري نيست ،اما به دليل
پذيرش پديدة دولت ،مذهب چپ سرمايهداري محسوب ميگردد.
4ـ سيستم كنفدراليسم دموكراتيك كه هم دولت و هم نئوليبراليسم و سرمايهداري را
ردميكند و سوسياليستي و كمونالي است و ملت دمكراتيك (جامعه اقتصادي) را ميسازد.
فرم ساختاري ايران مختلطي از انواع اول و دوم سرمايهدارانه است كه مسائل و مشكالت
ذيل را دارد:
بحران سياست؛ اقتصاد بازاري؛ كسري بودجه؛ تورم؛ ضعف كيفيت و كميت ارائة خدمات
دولتي؛ كمبود توليد؛ بيثباتي در بهرهمندي از امكانات اوليه؛ وابستگي به درآمدهاي حاصل
از صادرات نفت خام؛ فساد اداري و مالي؛ بيكاري؛ عقبماندگي تكنولوژيك؛ رقابتناپذيري
محصوالت داخلي در مقايسه با محصوالت مشابه خارجي؛ تجارتپيشگي و اتكاي بر واردات؛ فقر
گروههاي آسيبپذير؛ مصرف بيرويه و تضييع شديد محصوالت استراتژيك (انرژي)؛ گسترش
آسيبهاي اجتماعي و نابسامانيهاي اخالقي در نتيجة فشارها و فسادهاي اقتصادي؛ بورژوازي
دالل مسلك و رانتخوار؛ نزولخواري فراگير؛ ضداكولوژيبودن فعاليتهاي اقتصادي؛ تكيه
ايدئولوژيك بر نوع مالكيت خصوصي و نابرابري در درآمد و ثروت؛ مافياييبودن اقتصاد
سياسي و انحصار در دست نظام واليتفقيه و سپاه؛ ضدكمونالي و آنتيسوسياليستي؛ رانتيربودن
و خصوصيسازي؛ سقوط حدود  100هزار درصد (نوساني) ارزش پول ملي(تا سال .)۲۰۲۱
دولت و بخش خصوصي از زمان قاجاريه تا به امروز به دنبال توليد نه بلكه در پي جمعآوري
حريصانة رانتها و فساد مالي بودهاند .قشر روحاني در دورة كنوني بنا به اعتقاداتش يا بهتر بگوييم
با سؤاستفاده از باورهاي ديني ،آن را ژرفتر و ويرانگرتر ساخته كه تمام مشكالت و مصائب
فوقالذكر را موجب گشته .در نظام واليي ربوي ،خصوصيسازي ،بيشتر بخاطر بحرانهاي
سياسي داخلي و خارجي و فرار نظام از عواقب آن است كه صورت ميگيرد و به بدترشدن
اوضاع كاري ندارند .نمونة خصوصيسازي هفتتپه در خوزستان و به خاك سياه نشاندن
كارگران ،گوياي همهچيز است .هرچه هست ،دولت و بخش خصوصي ،مافيا و رانتخوارند.
نظام با اين اعمال ،فشار هزينهها و خدمات را به خود مصرفكننده(مردم) منتقلميكند ولي جز
فرسايش بيشتر و تضعيف ساختار اقتصادي و مالي ،نتيجه ديگري دربرندارد .بخش خصوصي
هم مصائب ناشي از آن فشارها را با اين شرط پليد به جان ميخرد كه به ميل خود مصرف و
بازار را سركيسه كند .اين ،ماهيت ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي است كه نمونه آن در
هيچ دورةاي از تاريخ اسالم و ايران ديده نشده است .بخش خصوصي ،جز سپاه پاسداران و

انقالب ۷۵؛ اقتصاد 169 ...

قرارگاه خاتماألنبياء نيست كه هزاران شركت خصوصي ديگر با تبعيت از صدها شركت وابسته
به قرارگاه مذكور ،در سراسر ايران رانتميخورند و به فساد ميكشانند .اين رويه رانتخواري
و مافيايي را در پوشش علم و دانشگاه و رسميت دولتي به عموم جامعه ميقبوالنند ،درحالي كه
تمامي عملياتهايشان ظالمانه است و بر ضد مباني اسالم طبيعي ،حرام ميباشد ولي صدايي از
هيچكس درميآيد.
نئوليبراليسم ايراني بدتر از نوع جهاني ،فاقد اخالق ،سياست دمكراتيك ،عدالت اجتماعي و
مسئوليت اجتماعي است .آن رانتخوارها و باجگيرها فقط افزايش قيمتها ،اخراج كارگران
و عدم پاسخگويي مسئوالنه برايشان مهم ميباشد .مكاني چون دانشگاه صنعتي شريف محل
خودنمايي اقتصاددانان نئوليبرال شده كه وظيفه خود را اجراي نئوليبراليسم و تنظيم جامعه مطابق
آن ،ميدانند .آنها هرگونه اقتصاد مخالف نئوليبراليسم را ضداجتماع و پيشرفت معرفي ميكنند.
درواقع آنچه در دانشگاههاي ايران تدريس ميشود ،اقتصاد سرمايهداري و نئوليبرالي است و
اقتصاد كمونالي اجازه تدريسشدن ندارد .فريبكارانه عدالت را قائم بر نئوليبراليسم تلقيميكنند.
ذات نئوليبراليسم يعني اينكه مالكيت بطور مطلق در دست عدهاي قليل به انحصار درآيد ،پس
عدالت كجاي اين انحصار مطلق وجود دارد!! تئوري روحانيون هم خارج از اين نوع ناعدالتي
نيست؛ آنها ادعا ميكنند كه حكومت مستضعفان هستند ،يعني بايد مستضعفين باشند تا جمهوري
واليتفقيه مطلقه ،سنگ آن را به سينه بزند .اين رژيم ،مستضعفي را رفع نميكند ،بلكه آن را
حفظ و گسترش ميدهد ،سپس با داعيه حكومت بر آنها ،بهرهبرداري سياسي ميكند .روحانيون
و نئوليبراليسم يك ذات مشابه دارند .در حقيقت ،نئوليبراليسم يك ضدانقالب فراصنعتي و
نااقتصادي عليه صنعت و توليد است كه در نهايت مسير به ثروت ديجيتالي و پول عريان ميرسد.
آمران نئوليبراليسم از اصطالحاتي همچو «انقالب انفورماتيك»« ،انقالب الكترونيكي» و
«اقتصاد بيوزن» دمميزنند؛ يعني پول مجازي و شبحگونه كه با آن مي توان به هر بازي
كثيفي دست زد .آنها به واقع مفاهيم «ارزش»« ،مبادله» و در غايت كار« ،تغذيه» را كه امر ذاتي
اقتصاد براي حفظ بقاي بشريت است ،نابود و روند آن را گلوبال نيز ميكنند.
يكي از اصول پايهاي اين نااخالقي نئوليبراليسم ،خصومت مطلق عليه سوسياليسم ميباشد و
كيست كه انكار كند جمهوري واليت مطلقة فقيه غير از اين است! اين غايت ابدا جز حكومت
مطلقة روحانيون و نئوليببرالهاي همذات بر يك جامعة مستضعف نيست .در اقتصاد اين رژيم،
ِ
خداي خدايا ِن حكومت است .ديگر ،اين ارزش ناارزش
ديگر پول حتي قابل لمس نيست ولي
و بيوزن و غيرمحسوس در قفس بانكها در يد قدرت مالكان واقعي جمع ميگردد .درحالي
كه تا انساني بوده و هست ،واقعيت اين بوده و هست كه اقتصاد حقيقي و طبيعي يعني اشياء و

 170تحول رژیمهای اقتصادی

محصول قابل لمس و محسوس (همچو گندم ،آب ،غذا و اكسيژن) .در سراسر جهان طبق قوانين
دول ،هر شركتي كه بيش از  20الي  30درصد از بازار را در اختيار داشتهباشد ،طبق تعريف
حقوقي ،يك شركت انحصاري است .در ايران اما اغلب شركتها به صورت غولآسا(همچو
قرارگاه خاتماألنبياء) گاه تا  70و يا  80درصد بازار و يا فعاليتها را در دست دارند و پاسخگو هم
ِ
واليت مطلقه را نشانميدهد.
نيستند .اين ،سطح وحشتناك انحصارگري بيپروا در ايرا ِن

کتاب ۲
ُکردستان ،کمونالیتة فراسوی سرمایهداری

فصل ۳

شيوة كمونيـ شبانكارگی
شيوههاي معيشتي و سپس توليد زاگرسيـ توروسي در دورة قبل از نوسنگي(نئولتيك) و
در خود آن دورة ،ساختار حيات اجتماعي و تطور و رشد آن را بخوبي نشان ميدهد .ما در
اين بخش به ريشههاي اقتصاد و معيشت ُکردها در عمق تاريخ شگفتانگيز كالني و سنگي
ميپردازيم .افرادي چون «گوردن چايلد» و «ژاك كوون» آثاري زيبا در خصوص ظهور
پرهيبت فرهنگ ُکردها از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مكتوب نمودهاند .البته قبل از آن دو محقق
شهير كه شيفتة فرهنگ نوسنگي ملت ُکرد شدهاند ،اشخاصي ديگر به نامهاي «ادوارد هان و
گودموند هات» ديدگاههايي را پيشتر از چايلد مطرح كرده بودند .هات معتقد به اهليكردن
حيوانات پيش از يكجانشيني است ولي هان معتقد به پس از آن ميباشند .به هر تقدير بايد بخاطر
سهم آنها در تنوير ماهيت نوسنگي زاگرسي تقدير نمود.
وقتي از شاخ آفريقا صدها هزار سال پيش «اشاعه فيزيكي» انسان صورت گرفت ،آفريقا
به مركز ثقل آن مبدل شده بود ،اما با ظهور نوسنگي و تطور فرهنگي انسان ،اينبار« ،اشاعه
فرهنگي» از ُکردستان محل شگفتيآفرين نوسنگي تاريخي ،صورت گرفت .اينكه نحوة اشاعه
و تطور تاريخي آن بصورت رشته وقايع چگونه بود ،موضوع بحث مقال حاضر نيست ،در اين
نگارش به بخش موضوعي شيوة معيشت و تطور اقتصاد و انقالبات تاريخياي كه از دورة
نوسنگي در ُکردستان و لرستان رخ دادهاند ميپردازيم .تطور ،از جوامع ساده به پيچيده و مدرن
امروزي ،ساختاري متفاوت در هر دورة به شيوة توليد و معيشت انسان بخشيده .برآمدن ُکردها
در اين برآمدگاه تاريخ باستاني ،رهنمون دانشمحور براي پيبردن به شيوة صحيح معيشت و
اكونومي خارج از حوزة دولت و قدرت ميباشدُ .کردها بصورت بسيار هنرمندانه از محيطزيست
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زاگرسـ توروس كه از شمال ُکردستان در تركيه تا جنوبيترين نقطه لرستانات را دربرميگيرد،
بهرهبرداري روشمند كردند و براي بشريت مهدداري فرهنگي كردند .واژة فرهنگ به اين
معناي پارادايمي كه ريشهدارتر ،پرقدمتتر و صحيحتر از واژه «تمدن» آن هم تمدن آميخته به
مركزگرايي ظالمانه ،است.
نوسنگي ،افتخار باستاني ملت ُکرد در فاز يك تاريخ پرفراز و نشيب است اما پيش از آن،
دورة چند ميليون سالي «كِ الني» كه اصالت ساختي خود در وجود اجتماعات بشري را تا به
امروز حفظ نموده ،قابلتوجه ميباشد .نوسنگي يك انقالب با يك ساختار متفاوت است .پس
به تبيين اين ساختارهاي ِكالني ،نوسنگي همتميگماريم:
ساختار ِكالني از منظر شيوههاي معيشت و اقتصاد :شكارگري و جمعآوري گياهان.
ساختار نوسنگي به لحاظ شيوههاي معيشت و اقتصاد :اهليكردن حيوانات و كشت
گياهان(گندم).
انسان ،ميليونها سال در قالب ِكالنها به زيست پرمخاطره خود ادامهداد .شيوة زندگي آنها
چگونه بود؟ تالشمان پاسخي بر محورهاي جامعهشناختي ساختاري و كاركردي به اين پرسش
بنيادين است .در دورة ِكالنها كه هنوز انقالبات زراعت و روستا رخ نداده بود ،شيوة حيات بر
مبناي مديريت دمكراتيك ،طبيعي و هماهنگكننده زنمادر(الهه) صيرورت يافت .زنمادر يك
اتوريته مثبت داشت كه نقش او فقط ايجاد هماهنگي ميان اعضاي كالن در امورات اقتصادي،
سياسي و باورمندي روزانه بود .كل هويت و بقاي كالن هم به اين ساختار دمكراتيك و طبيعي
بستگي داشت .ما اين نوع جامعه را ابتدايي به معناي منفي رشدنايافته به نسبت تمدن ،تلقي
نميكنيم .آن را جامعه طبيعي ميناميم نه ابتدايي يا ناپيشرفته .زنمادر ،صحيحترين ساختار
سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيك را بر مبناي دمكراسي در اتوريته خود ،به جامعه ارزاني داشت.
در اين سير ،ما بر نحوة معيشت و كار روزانه ِكالن تمركز مينماييم .اعضاي هر ِكالن كه معموال
 20الي  30نفر بودهاند ،روزانه دو كار ساده داشتهاند 1 :ـ شكارگري 2 .ـ جمعآوري گياهان.
شكارگري يكي از راههاي تغذيه كالن بوده كه از تصميمگيري روزانه گرفته تا عمليكردن
و استفاده همگان بصورت برابر ،يكي از شاخههاي ساختار معيشت ساده كالن را شكل داده.
در اين مرحله ،هنوز حيوانات اهلي نشدهاند و روشهاي پرورش ابداع نگشته است ،ولي مهم
اين است كه اگرچه تساوي مطلق در سهمبري اعضا كه براي شكار رنجكشيدهاند ،محلي از
اعراب ندارد ولي برابري در معيشت و رفع نيازهاي پايهاي ،بصورت دمكراتيك و عدالتمحور
با روندي طبيعي و اخالقي رعايت گشته.
جمعآوري گياهان نيز در دورة ِكالنها يكي از شاخصههاي بنيادين و أكيدا گريزناپذير
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بود كه مبناي اصل حفظ بقا با آن شيوة تغذيه بوده .در اين دورة تاريخي ،گياهان جمعآوري
ميشوند نهاينكه كشت شوند .بنابراين ،روش «خوشهچيني» معمول بوده و از تصميمگيري
گرفته تا اقدام عملي و سهمبري ،برابري اخالقيـ سياسي و اقتصادي مبناي كار بود .خوشهچيني
بنيان كشف گندم ،جو و ديگر انواع گياهان توسط زنمادر ميگردد كه سطحي از اكونومي
مدرنتر را برآورده و كشف گياهان و شكار حيوانات و بعدها پرورش آنها بهواقع هر كدام
رويداد و روايت يك مدرنيته ميباشد .اعضاي كالنها در چارچوب اين مدرنيته كالني طبيعي،
ِ
خاص اجتماعات تمدني
دغدغههايي چون مسائل اجتماعي نداشتهاند .مسئله و معضل اجتماعي،
مركزگرا است كه بعدها همچو غدهاي سرطاني رشد ميكنند.
رهبر اوجاالن(رهبر آپو) در مانيفست خويش مسايل اجتماعي را در قالب دوازده مسئله بنيادين
جمعبندي و ارائهداده كه عبارتند از مسائل1«:ـ قدرت و دولت2 .ـ اخالق و سياست3 .ـ ذهنيت
جامعه4 .ـ اقتصاد5 .ـ صنعتگرايي6 .ـ اكولوژي7 .ـ جنسيتگرايي اجتماعي؛ خانواده ،زن و
جمعيت8 .ـ شهرنشيني9 .ـ طبقه و بروكراسي10 .ـ آموزش و بهداشت11 .ـ ميليتاريسم12 .ـ صلح
و دمكراسي ».اين مسائل امروزه در تمدن مركزگراي سرمايهداري و در ادوار پيشين تمدن ميان
جوامع مشترك بوده .در دورة كالنها اين مسائل وجود نداشتهاند .مسئلة اجتماعي بدين معناست
كه كانونها و نهادهاي سلطه و قدرت در جامعه بروز و معضالت سيستماتيك و كائوتيك را
در بطن پيچيده آن به وجود ميآورند و موجوديت اجتماعات را به مخاطره مياندازندِ .كالنها
چنان دغدغههايي بيآبرويانه نداشتند .آنها در اين انديشه نبودند كه از حيث سياسي با بحرانها و
قدرتطلبيهاي مصنوع و برساخت خود بشر مقابله كنند .هموغم آنها ،چگونگي مقابله با مسائل
گرسنگي ،حفظ موجوديت فيزيكي كالن در برابر سيل ،سرما ،حيوانات وحشي و مسايل از آن
دست بود .طبقه و طبقات فقير ،متوسط و غني اصال وجود نداشتند .اقتصاد مبتني بر دمكراسي
طبيعي بود .بايد واقف بود كه دورة كالن ،دورة بدون روستا و شهر بود .اين دورة تاريخي كه
ميليونها سال طول كشيد ،موجوديت و لزوم شهر را ـ اگرچه ردنميكنيم ـ به چالش كشيده.
كالنها در امرار معاش و بسط فضاهاي سكونتي با بحرانهاي امروزي تمدني روبرو نشدند .بشر
يك رابطة همزيستي با طبيعت داشت و چون از آن جدا نشده و استثمارگر طبيعت نگشته بود،
دنياي اقتصادي متفاوتي با امروز داشت .اقتصاد و معيشت مبتني بر شكارگري و جمعآوري
گياهان ،بخاطر ساختار ساده خود و نيز به دليل ساختار مديريتي مثبت زن ،نيازي به تراشيدن
مسائل بحراني نميديد .اين همان ماهيت تغيير و پرهيمنه سحرانگيز انسان در يك دورانهايي
بوده .غار شانهدر در هولير با قدمت بيش از  60هزار سال ،روايتگر اين دورة عظيم تاريخي در
صيرورت وجودي انسان است.
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همانطور كه توصيف آن رفت ،شيوة معيشت كموناليِ اشتراكي در دورة ِكالنها تنها شيوه
بوده و هرگاه انسان از آن دست بشويد موجوديتش در خطر زوال قرارميگيرد .انسان ذاتا
موجودي اجتماعي است كه حتي اگر در بطن و متن سرمايهداري وحشي و ليبراليسم پرتضاد
آن بزيد ،باز مطلقا نميتواند اجتماعي و كمونالي نباشد .پس سرمايهداري و ليبراليسم مطلق و
ضروري نيستند .سرمايهداري ذاتي نيست بلكه صرفا يك تغيير منفي معيشتي است كه ضرورت
نابودي آن روز به روز عيان و اثبات ميشود .پس آنچه بهمثابه ژن بنيادين در ريشه تاريخ ما
وجود داشته ،كموناليسم متباين با سرمايهداري است .حيات كموني آن مبتني بر اقتصاد و معيشت
اشتراكي و برابر همزاد با دمكراسي طبيعي بدون طبقه ،روستا و شهر بوده كه در بطن تمدن شهر
عناصر نفيگراي «طبقه ،دولت و شهر» تعارض ساختاري ايجاد شده در همان ساختار طبيعي
پيشين ميباشد.
دورة ديگر كه بايد پس از كالنها بدان ورود كنيم ،دورة نوسنگي ميباشد .از پارامترها
و شاخصههاي متغير اين دورة ،برآمدن «استراتژي معيشتي» بهمثابه تحول ساختارين است.
كانونيت روستا و انقالب روستا و انقالب زراعت دو قطب مفهومي اصيل در ماهيت اين دورة
هستند .دورةاي آغاز شده كه انسان آموخته چگونه در كنار شكارگري ،شيوة پرورش حيوانات
و اهليكردن آنها را بياموزد .اين سير ممكن است قبل از دورة نوسنگي هم رخ داده باشد و
ممكن است تنها به وقايع خود نوسنگي مختص گردد .براي ما مهم ،ويژگيهاي ساختارين تحول
نمود مييابد .چند ويژگي حياتي هستند :زراعت ،روستا و يكجانشيني كه محل وقوع آن ،بنا به
يافتههاي باستانشناختي ،زاگرسـ توروس است كه شيوههاي معيشت و اقتصاد را با بروزدادن
يك مدرنيتة خاص خود متحول ساخت .همچنين بجاي خوشهچيني ،تحول روشمندانة «كشت»
را رايج ميسازد و آن را در محيطزيست بكر و مناسب زاگرسـ توروس بهشتآسا با وفور
منابع انجام ميدهد .اليهنگاريهاي باستانشناختي بهعينه اين تحوالت را آشكار نمودهاند .پس
انقالبات زراعت و روستا يك استراتژي عظيم اقتصادي را نمود بخشيدهاند كه البته بدون دورة
رشد زبان نمادين و انقالب زبان ،ممكن نميگشت .مقولة جالب اين است كه اگرچه انحرافاتي
هيرارشيك در ساخت اجتماعي پيچيدهتر قبايل و عشاير اين دورة رخ نمود ،اما همچنان ،كانونيت
كمونالي و آزادي فرد در متن اجتماع كمونيـ اشتراكي ،چون شرط انكارناپذير جلوهيافت .تغيير
روند و الگوي سكونت در دورة نوسنگي و مراحل استقراري طيشده از سكونت فصلي به دايم
در منطقه هم بتدريج بهوقوع ميپيوندد .همچنين سازههاي روستا و زراعت با روش معيشتي
متفاوتي بروز ميكنند .اهليكردن حيوانات و كشت گياهان و حبوبات بجاي خوشهچيني ،روش
متغيير بنيادين در نوع معيشت نوسنگي است كه مناسبات اقتصادي پيچيدهتر با امكانات متفاوت
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را بهوجود ميآورد .مفاهيم «اهليكردن» و «كشت» كه تحول روشي هستند ،مفهوم روشي
«يكجانشيني» را در مدرنيتة نوسنگي معمول و ممكن ميسازند .در اين سير ،نقش مديريتي
زنمادر بازهم در درجة نخست ايفا ميگردد ولي در ادوار بعدي ،ساختار هيرارشي فشارآور
بر ساختار و مناسبات نوع معيشت و اقتصاد تأثير ميگذارد .هيرارشي را شايد بطور كامل و
هميشگي نتوان منفي دانست ،اما در بعد سربرآوردن مديريت و نقش سلطهگرانه شمنـ مرد
كه مفهوم قدرت و سلطه را در درون خود ميپروراند ،برابری ،عدالت و اخالق را در مناسبات
معيشتي دچار تزلزلهاي نخستين ميسازد.
بههر تقدير ،دورةاي است كه هنوز تمدن مركزگرا ،شهري ،طبقاتي ،دولتي و بردهدارانه و
سرمايهدارانه ،سربرنياورده و هنوز زنمادر به حاشيه رانده نشده .معيشتي روشمند كه زن آفريده
بود ،از حيث رفتار و اخالق اقتصادي ،برابريطلبانه و اشتراکيت بود .اين ويژگيها را اما هيرارشي
در حدي و بعدها تمدن در سطحی وسيعتر به چالشكشيدند .براي موضوع مقال ما مهم اين است
كه ُکرد در شيوة معيشت زاگرسي ،انقالباتي صورتداد كه براي هميشه بشريت را متحول ساخت
و فرهنگ اصيل را همچو بودني اصيل در برابر مفهوم تمدن و هزاران سال پيش از آن رشدداد
كه در سراسر جهان اشاعهيافت .در ساختارهاي زراعي و توليدي و يكجانشيني روستا هنوز فرد
پايبند به ارزشهاي كمونالي مادرساالر است .فرد در قبيله آزادمنش است .توليد جماعتي و
كموني مبتني بر ارزشهاي اخالقي و معنوي زراعت و روستا ،بشريت را به پلههاي ترقي صعود
داد .نوعي الگوي استقرار اجتماعي و اقتصادي آغاز ميگردد و خاستگاه ُکردستان را به مهد
اين تغيير جهاني آن دورة باستاني تاريخ تبديلميكند .براي اين بيبديلي ،فرهنگسازي ميكند
و براي نخستينبار تقسيمات و مرزبنديهاي اقتصادي ،اجتماعي و ايدئولوژيكي را به انجام
ميرساند .يك مرحلة گذار از ساختار ساده به پيچيدة اقتصادي است كه البته مشكالت خاص و
نوپاي خود را نيز به همراه دارد .استقرارگاههاي ُکردها از توروس تا جنوبيترين نقطة لرستان،
شيوههاي متنوعي دربرداشته .گاه دامداري بصورت كوچندگي مداوم و گاه توأم با زراعت و
يكجانشيني بوده .كشت و زرع در اوايل نيازمند ساعات كاري و نيروي كار فشرده نبود ،اما بعدها
در كنار رشد يكجانشيني و افزايش جمعيت ،كشاورزي به ساعات كاري و نيروي كار فشرده
نيازمند ميگردد و پس از گذشت دورةهايي از رشد ،زراعت آبي ،قضيه را متحول مينمايد.
ديگر كشاورزي با برنامه ،روش ِ
خاص پيشرفته و با اتكاي بر فناوريهاي پيشرفتهتر ،نموميكند.
اين نوع زراعت ،يكجانشينيهاي دايمي را در زاگرس با ساختار اقتصادي پيشرفتهتري ممكن
ميگرداند .در اوايل نوسنگي و انقالبات ،اقتصاد ،زيستپايه است اما با رشد كشاورزي و
روستا ،بهينهسازي اقتصادي براي نخستين بار امكانپذير ميشود .كشاورزي گستردهتر از كشت
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و زرع اوليه است .در اين ساختار ،توليد و مفهوم اقتصاد توليدي آن سربرميآورد .يكجانشيني
ساختابزارهاي پيشرفتهتر را ضروري ميگرداند .فرهنگ جامعة يكجانشين ُکردها كه ديگر
توليدگر هستند ،اينگونه جامة عمل بهخود پوشيد .محصوالت دامي ،براي كوچندگان ،ولي
محصوالت زراعي براي يكجانشينان ،پايه به حساب ميآيند.
الگو و نظام زيستگاهگزيني طوايف و قبايل متأثر از نظام درههاست .قابليتهاي طبيعي
ُکردستان و مزوپوتاميا اين امكان را به انسان بخشيده .در برخي تفاوتها ،كپر ،آالچيق و
سياهچادر نيز همانند خانه روستايي ،مسكن اصلي شده كه در لرستان با عناويني چون كوال ،تو و
لير رواج يافتهاند .مناطق سردسيري و گرمسيري در استراتژي معيشتي دامداري و كوچنده نقش
اصلي ايفاكردهاند .جمعي از انسانهاي يك طايفه و خانوادة گسترده معموال مجتمع روستا را
شكل دادهاند كه در كلية امور تشريك مساعي داشتهاند.
اين فرهنگهاي زاگرسي و مزوپوتاميايي ،كمكم فناوريهاي معيشتي و صنعتي را كه
به رشد چهره و ريخت روستا و زراعت كمك مينمايد،پيشرفت دادند .در زاگرس شمالي،
سكونت براي نخستين بار آغاز و به بيش از  10هزار پيش از ميالد ميرسد؛ اما در زاگرس جنوبي
و لرستانات ،در فاصله زماني از حدود  8الي  7هزار سال پ.م شاهد تكوين نخستين نشانههاي
معماري و سكونت هستيم .تپه آسياب گنجدره ،سراب و گوران در كرماشان با قدمت 9
الي  7هزار پ.م حكايت از استقرار نيمهدايم دارد كه مبتني بر اقتصاد دامداري محور است ولي
نشانههاي استفاده از حبوبات هم يافتشده.
اقتصاد مبتني بر دامداري و زراعت بنا به اقتضاي هر دو نوع ،تكيه بر شيوة حيات و كار و
توليد كمونالي را مبرم ساخته .كموناليسم را تقويت نموده و از بروز فردپرستي و مالكيتهاي
عصيانگرانه بر ضد جماعت اشتراكمحور ،جلوگيري نموده .در اين دورة مفاهيمي چون
مالكيت فردي انحصاري و سودطلب ،دستمزد و تكخوري معنايي نداشته .روستانشيني در
حدود  6500ب.م در مناطق كرماشان و لرستان شروع گشته كه اقتصاد معيشتي تركيبي دامداري
و زراعي را دربرداشته .معماري نمويافته و راهسازي است كه اقتصاد معيشتي در كنار آن در
قالبهاي دامداري و زراعت تخصصي گشته .همچنين فناوريها از گاوآهن تا دستار و دوك،
اقتصاد روستا را متحول و متمركز ساخت و تقسيمبنديهاي دروني آن شكلگرفت .بنابراين
شيوههاي حيات كمونالي با اين پيچيدگيهاي جديد وارد نظم مستمري گرديد كه تا به امروز
ادامه يافته .كشاورزي آبي و ديمي صورت تخصصيتري به يك اقتصاد پيچيدهتر به نسبت
دورةهاي ماقبل بخشيد .تغييرات صورتگرفته ،بنيادي و روشمند ميشوند كه حاكي از انفجار
زنجيرهاي از مدرنيتههاي باشكوه آن زمان است .تحوالت اقتصادي پيچيده ،مناسبات پيچيدهتر
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سياسي را نيز بدنبال خود آورده و در دورة انتقالي كالكوليتيك 1در هزارة ششم پ.م اولين
نمونههاي آن هويدا گشت .دورةهاي مشابه آن در مزوپوتاميا زودتر از لرستان آغاز شد كه
آثار باستاني گوبكليتپه(خرابرشك) ،چايونو ،هيالريكاتو و بعدها روستاي «چرمو» در
نزديكي شهر سليمانيه ،نمادهاي تاريخي آن هستند .اين الگوهاي زيستي زاگرسي چنان شيوههاي
معيشتي و اقتصادي را رايج ساخت كه بهمثابه سلول بنيادين هنوز هم در ساختارهاي اقتصادي
امروز موجسان جريان دارند .الزم به ذكر است كه در جريان تحوالت ،عناصر جديد برآمده،
عناصر ،الگوها و شيوههاي قبلي را نابود نساختهاند ،مثال رواج يكجانشيني و روستا ،الگوها و
نمادهاي دورة كالني را تهديد نكرده .يك واقعيت تاريخي را نبايد از ديد پنهان نمود و آن اينكه
انقالبات زراعت و روستا همزمان انقالب قبيله در زاگرسـ توروس و فرهنگ آزاديخواهانه آن
بودند كه متكي بر مفاهيم ناب دمكراسي ،ظهوركرد .اين ساختار قبيلهاي ،در درون خويش به
اتوريتهيابي و طبقاتيشدن جاي نداده و اين در ارتباط مستقيم و كامل با مقولة اقتصاد و معيشت،
صددرصد مؤثر است .دمکراسي قبيلهاي زاگرسي و كنفدراسيون قبايل كه يك دورة چندهزار
ساله را طي نمود ،اقتصادي برابر براي فرد آزاد در اجتماع كمونال قبيله بود .ساختار و فرم كلي
قبيله هميشه بوده و هست ،هنوز هم با تمام وجود ،زنده است .اين نوع حيات با ساختار تمدني
كه عناصر «شهر ،طبقه و دولت» را در خود نهفته دارد ،بيگانه ميباشد .در سطور پيشين از ساختار
يك معيشت و سيستم اقتصادي برابر و كمونال بحث نموديم :اين سيستم از سوي عناصر تمدن به
تباهي و انحطاط كشيدهشد .نمود بارز آن انحطاط را در پيش بيان مينماييم.
انحرافات از کجا آغازشد؟
بايد در جايي و عصري انحرافاتي در برخي كالنها و قبايل بويژه قبايلي كه فرم پيچيدهتري
هستند رخداده باشد .زمان دقيق مشخص نيست ولي آنجا كه مرد حيلهگر و نيرومند كه داراي
اندوختهاي دهها ساله از تجربه بوده ،اسباب مخالفت با مديريت و جايگاه زنمادر را فراهم
آورده ،شمنها نيروي تجربه خود را فروخته و در ازاي آن ،قدرت سياسي كسبكردهاند.
شكارگري و جمعآوري گياهان تجربهاندوزند .بويژه مشغوليت بيشتر مرد شمن به شكارگري
و بعدها آئينداری راهكارهاي شگردمحور تأمين معيشت و تغذيه را با كمك هوش تحليلگر
و عنصر عقل ،ممكنساخته .مرد شمن از اين منفذ ورود و عليه مقام زنمادر قدعلم كرده.
دمکراسي طبيعي و اتوريته مثبت در فرهنگ سياسيـ مديريتي زنمادر مجالي به مرد نيرومند
و هواخواه قدرت داده تا خودي بنمايد .اولين اقدام ،جمعكردن جوانان هواخواه خود پيرامون
 . 1دوره مس
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كار شكارگري و تجربه كسب معيشت است .اين تشكيل يك هسته ارتش كوچك بصورت
انحراف از تعهدات اخالقي ،سياسي و اجتماعي فرم كمونال حيات ميباشد .بزرگترين انحرافي
كه انحصار عناصر مادي و قدرت را تدريجا و طي دورهاي چند هزار ساله تحت عنوان هيرارشي
امكانپذير ساخته .مآال قبيله و ساختار معيشت آن از اين راه با ظهور خاندانهاي شمن و بعدها
كاهن و سپس شاه كه خود را نمايندگان خدا تلقينمودهاند ،دچار تزلزل بنيادي گردانده شد.
اين ظهور مفهوم قدرت ،انحصارات و انحرافات معنوی و مادي را توأمان بدنبال آورده .در
دورة هيرارشي 1اگرچه شدت آن خيلي قوي نيست و چندان محسوس نميگردد ،اما با آغاز
دورهاي ديگر از تاريخ ،دورة «انقالبات زراعت و روستا» و نئولوتيك پايان مييابد :دورة تمدن
مركزگراي سومري كه تمامي عناصر فرهنگ مادي و معنوي قبيله را جعل و در فرم نوين تمدن
بردهداري اقتباس نمود.
از اين پس عناصر برابري اجتماعي و من آزاد قبيلهاي نئولتيك جاي خود را به عناصر تمدن
يعني طبقه ،دولت و شهر ميدهد كه پيشتر وجود نداشتند .اين فرم و ساختار با فرهنگ ُکردها
و مزوپوتامياي علياـ زاگرسي ،بيگانه بود ولي ممكن است در مزوپوتامياي سفلي با پيدايش
سومريها كه به احتمال زياد بخشي از مشتقات هوري بوده باشند ،به ُکرديت پيوندخورده .اين
پيوند اما تنها ميتواند هويتي باشد زيرا در بعد جامعهشناختي ،يك ظهور در برابر موجوديت
ُکرديـ زاگرسي هم بوده .با توجه به اينكه از آن پس حمالت به ُکردستان تا به امروز ادامهدارد،
بعد اقتصادي معيشت و حيات ُکردها در ارتباط با آن هجومها و استيالها را برجستهمينماييم.
عناصر «شهر ،طبقه و دولت» ذاتا نابرابري سازند و شيرازة كمونالي را به نسبت حقوق ناعادالنه
و بردهدارانه ،فروميپاشند .كاهن در زيگورات سومر ،اولين نطفههاي نابرابري حقوقي معيشت
را بست .چند مقوله در اين ساختار اقتصادي سومري بنيادين هستند1 :ـ مديريت و اتوريتة منفي
كاهنمرد جاي مديريت مثبت زنمادر را اشغال نمود2 .ـ منِ آزاد قبيله و اجتماع كموني برابر از
سوي مناسبات بردهدارانه سومري كنار زدهشد 3 .ـ توليد هنگفت در خدمت و انحصار طبقة باال
شيوة توليد زراعي و روستايي قبيلهاي كمونال را فروپاشيد و قبايل خاص دولتـ شهر را ظهور
بخشيد4 .ـ شهر ،روستا را به حاشيه راند و خود بهمثابه مركز اصلي ،طبقاتيشدن را با استفاده از
ايجاد تفاوتها در حقوق اقتصادي سياسي و ايدئولوژيك ،محرز ساخت .اگرچه ساخت و فرم
قبيلهاي زاگرسي و نوع فرهنگي آن همچنان بهمثابه قطب مبارزهگر در روستاها و پيرامون بقايش
را حفظ نمود ،ولي شهر مركزيت يافته و انحصارات اقتصادي بهواسطة ايجاد ارزش افزوده
انبوه در زيگورات و سپس شهر ،تا به امروز تاريخ انحصارگري اقتصادي و سياسي ميباشد.
. 1سلسلهمراتبی و پایگان
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از آن روز تاكنون هيچ انحصار اقتصادي بدون انحصار سياسي و پشتوانگي آن و برعكس هيچ
انحصار سياسي بدون انحصار اقتصاديـ مالي ،ممكن نگشته .راز اين درهمآميختگي در پديدة
سحرانگيز دولت است .مادام كه دولت يعني خلق انحصارات ،پس آرزوي حقوق برابر و آزادانه
در اجتماعات بشري ،بيهوده ميباشد .شرط تحقق ،محو دولت همچو نخ سحرانگير پيونددهنده
عناصر تمدن است .فرم اصيل قبيلهاي زاگرسي هزاران سال عليه فرم نوپديد سومري مبارزه كرد.
مقاومتهاي قبايل هوري ،ايالمي و گوتي ،ماننايي و مادي نمونههاي تاريخي در برابر تمدن
مركزگرا هستند .مركزيت حقوق اقتصاديـ معيشتي و سياسي در تمدن از آن طبقات باال(كاهن،
شاه و سياسيون) بوده كه انحصارات مادي را در منتهاي درجات ممكن گردانده .مقاومتها اگرچه
پيروزيهايي كسب كردند ،ولي آخر سر از ناحيه مراكز همان تمدن سومريـ آشوري مسموم
شدند و خود بخشي از تمدن گشتند.
نظم و نظام بردهـ ارباب حقوق اقتصادي و معيشتي را بطور كامل از فرد سلب نمود .برده
حق مالكيت حتي تملك بر بدن خود را نداشت ،ازدواج ،داشتن زمين ،پول ،خانه و حتي خانواده
برايش حكم ممنوعيت مطلق يافت؛ اين نظام كه تا دورة فروپاشي امپراتوري بيزانس ادامهيافت،
در قالب محيط شهري بطور شديدتر از روستا ،صورت عملي بخود ميگرفت .هر موجوديت
اجتماعي چون قبايل حاشيه در مقابل اين بودگي ظالمانه تمدن شهري ،بربر و وحشي معرفي
گشتند .طبق قانون ديالكتيك نبايد تز بوسيله آنتيتز نيست شود ،بلكه بايستي در چارچوبهاي
سنتز دگرباره بقايش را حفظنمايد .به نسبت اين قاعده و بنا به عمليت تاريخ ،فرمها ،شيوهها و
ساختارهاي كمونالي يعني «شبانكارگی و روستايي» متعلق به فرهنگ نوسنگي از ميان نرفتند و
در كنار فرم شهري اقتصادي تداوم يافتند .حال كه با برآمدن تمدن ،وجهتوليد خاص با انبوهي
خود عرضاندام كرده و مرسوم شد ،هم شيوة توليد شبانكارگي و هم روستايي به قوت خود
باقيماندند و بهمثابه فرمهاي مقاومتگر در عرصة معيشت ،برابري و عدالت را تا به امروز مطالبه
نمودهاند و حقيقت و اصالت نحس شيوههاي توليد نابرابر ،بهرهكشانه و نيستكنندة تمدني را
همچنان به چالش ميكشند .با اين حال مهم نيست كه در ساختار سياسي و مديريتي نوع حيات
شبانكارگي و روستايي دگرگونيهايي از جنس تمدني روي داده و آميزش انحرافي به وقوع
پيوسته ،مهم حفظ موجوديتهاي ذاتي همان وجود اصيل فرهنگ كمونالي است كه براي
خالصگرداندن آن ،بشريت کماکان مبارزه مينمايد.
تمدن با عناصر «شهر ،طبقه و دولت» نطفههاي سرمايهداري را بست و با مفهوم «بيشينه سود و
سرمايه انحصاري» آن را مزين ساخت .از آن پس مفاهيم «مالكيت ،دستمزد و سود» مفاهيم
نابرابريساز و اغتشاشگر در نظام معيشتي ميباشند .در قانون معناهاي اين مفاهيم ضاله« ،فردپرستي
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و حقوق مطلق فردي» قرار داده شده تا براي هميشه همچو دستي ظالم گلوي طبقات زيرين را
بفشارد و رها نكند .اين وضعيت مستمر تنها راز شگردآميز حفظ بقاي سرمايهداري است .البته
ذكر اين قضيه خالي از لطف نيست كه دستهبنديهاي «بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري» صرفا
عناويني متفاوت جلوه ميكنند ،اما در اصل ،هر سه يكي هستند و تمدن انحصارگري را موجب
شدهاند؛ تداوم و استمرار همديگرند .تنها درجات تبكنندگي در آنها تفاوت جزيي دارد .مفهوم
اقتصاد در اين سه دستهبندي متفاوت ،كماكان داراي ويژگي مشترك نابرابري و نابودگري است.
ادوار بردهداري روم ،فئودالي قرو ن وسطي و سرمايهداري انگليسـ آمريكاي امروز نقاط اوج و
فروپاشي يك نظام اقتصادي و معيشتي يك هستي واحد تاريخي را نمايان ساختهاند .فرهنگهاي
پرقدمت شبانكارگی و روستا امروزه جبهه مقاومت در برابر ذوبشدگي سرمايهداري را تشكيل
دادهاند چون ديروز از ادوار بحراني بردهداري و فئودالي گذاركردهاند و رهايييافتهاند .اين
مرحله دگرگوني و رهايي از ساختارها و عناصر سومري مراحل امروزي خود را طي ميكند.
چه چيزي تباه گشته؟ برابري در حقوق اقتصادي و معيشتي در فرهنگ قبيلهاي ،زاگرسي
نوسنگي با هزاران سال قدمت ،در بطن جامعه ُکردي نهادينه گشت و در ُکردستان به دهها ملت
مختلف منتقل گرديد .اين مفاهيم برابري خالي از «تساوي مطلق» بوده و مشكلي هم پيش
نياورد .در نظام تمدن سومري ،بگذريم از تساوي مطلق ،مفهوم برابري اقتصادي و معيشتي كه
ُکردها هزاران سال براي رشد معنايي و كمونالي آن رنج كشيده بودند ،ضايعگردانده شده و با
تباهساختن معناهاي اصيلش ،ليبراليزه گرديد .اين دگرگوني انحطاطي ،چنان در قوالب معنايي
جعلي براي اذهان عمومي بهمثابه يك زيبايي فريبنده تبليغ ميشود كه انگار نه انگار روزي
حياتي شگفتانگيزتر و با معناتر از آن به نام كمونالي وجودداشته و جهانشمول هم بودهُ .کرد
و ُکردستان هنوز هم براي بازگرداندن و تفويض آن معناهاي اصيل و باتبار به ملل ،مبارزه
ميكند .يك فرهنگ معنايي اصيل در دو متن متفاوت حفظ و يا نابود ميشود .در متن و بطن
اجتماعات غيردولتي ،حفظ و رشد داده ميشود ،اما در متن و بطن دولت (چه بردهداري ،فئودالي يا
سرمايهداري) با دچارگرداندن به مسائل كائوتيك تمدني ،تباه ميگردد .در دورة سومري مقاومت
كنفدراسيون قبايل در ُکردستان كه پس از چند هزار سال تا به مادها استمرار يافت ،حفظ اصالت
معناهاي معيشتي ،كانونيت پيدا كرد و امروزه همان ميراث از سوي كنفدراسيون ملل دمكراتيك
آپويي راه آن آزاديخواهي را مستدام ميگرداند.
در ايران و شرق ُکردستان كه تجربة مشترك كنفدراسيون ماد را از سرگذراندند ولي
كم سومري و امپراتوري هخامنشي با شدت ويرانگري سومري،
متأسفانه به امپراتوري ماد با شدت ِ
انجاميد .كنفدراسيون قبايل ماد در آن دوران ،با اتكاي بر ستونهاي فرهنگ قوي نوسنگي بود
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كه توانست شيوههاي معيشت و اقتصاد حقيقي را در برابر شيوة انحرافي سومريـ آشوري همبسته
سازد .قبايل ايران و ُکردستان در آن ادوار شيوههاي حيات متفاوت و برخي اشتراكات فرهنگي
نيز داشتند .قبايل ايراني بيشتر كوچنده و شباني بودند كه تحت هويت سياسي كنفدراسيون ماد
موجوديتشان را بازمييافتند .نظام خانداني در فرمهاي اجتماعيـ قبيلهاي ايراني و زاگرسي
سرايت نموده بود و نظم رياست قبيله طي مدتي از سوي نظم خانداني كه بعدها به پادشاهي
ختم گرديد ،كنار زدهشد .نوع معيشت متكي بر دامداري و زراعت روستايي از  5500ب.م در
سراسر ايران آغاز شده بود و پس از سههزار سال به قبايل پارسي و غيرپارسي در دورة مادها به
ارث رسيد .در ُکردستان و زاگرس با فرهنگ اصيل آريايي ،اين روند تحول از قدمتي بيش از
چهار هزار سال نوسنگي برخوردار بود و ساخت روستا پيشرفتهترين مرحله در فرهنگ تلخلف
آن گشت .پول ،مالكيت ،انحصار و سود در اين فرهنگ محلي از اعراب نداشت و به مسئلهاي
اجتماعي مبدل نشدهبودند .دامداري و زراعت انحصارات و سود كالن را مگر در بستر شهر و
فارغ از روستا بدست ميداد و سومر هم به اين واقعيت پيبرد.
از اورميه تا لرستان ،فرهنگ زاگرسي شرق ُکردستان ،تاريخي عظيم از شيوههاي برابر
زاگرسي خلق نمود كه عناصر طبقه ،شهر و دولت در آن بيمعنا بودند و خودمديريتي جماعتها
اجازة انحصارات ،كسب سودكالن و ايجاد نابرابري اجتماعي را نميداد ،اما به دليل قدمت زياد
و وفور منابع سرشار جغرافيايي و زيستمحيطي ،همينكه عناصر تمدني سومر در نظم ُکردستانـ
ايران درآميختند ،بهيكباره بزرگترين امپراتوري چون هخامنشي شكلگرفت .ثروتهاي سرشار
در جغرافياي پرتجربه تأمين معيشت كه مدام مورد حمله و چپاول سوريـ آشوري قرارميگرفت،
نميتوانسته در اين شكل از ظهور تمدني دخيل نبوده باشد .ثروت داريوش در برابر روم ،پايه
اصلي تداوم كشورگشايي و جنگ بود كه از توسعهطلبي و زيادهخواهي كورش كه چشم به
كشور ليدي ،آن سرزمين طالخيز دوخته بود ،ريشه ميگرفت .آن فرهنگ و موجوديت شباني و
كوچنده پارسي بهيكباره در كاخ تمدني و ظرف دولت خود را بازيافت و تباه شد .همان تباهي
تمامي موجوديتهاي شبانكارگی و روستايي قبيلهمحور را كه به سرزمين كنفدراسيونها عليه
هجوم و چپاول مبدل شدهبودند ،مورد تعرض قرارداد .امروزه همچنان از شدت آن هجومها
و مبارزه عليه آن ،كاسته نشده .هنوز شيوة معيشت زاگرسي پابرجاست و در برابر شيوههاي
متعرضانه تهران هخامنش پايداري ميكند .قضيه و رمزوراز شگفت آن ،حفظ فرهنگي است.
فرهنگ کمونالی فراروی فشار تمدن
از دوران مادها تا دوران فروپاشي ساساني يك مرحله ،از ساساني تا ظهور صفويه مرحلة
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دوم و از صفويه نيز تا به مشروطه و پهلوي مرحلة سوم و از پهلوي تا واليي ،مرحلة چهارم
دگرگوني در رفتارهاي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك بطور كلي عليه ُکردها و معيشت
زاگرسي صورتگرفته .در زاگرس به دليل وقوع انقالب روستا ،يكجانشيني و زراعت هميشه
شيوة غالب و قوي بوده اما در نقاط ايران ،شبانكارگي شيوة غالب بوده .اين تفاوت عمده،
كيفيت مقاومت براي بقاي فرهنگي تاريخ زاگرس را نيز بخوبي مينماياند .به هر تقدير ميزان
شدت رفتارها و تحوالت در بسترهاي بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري را تا به امروز تجربه
و از سر گذرانده .قضيه كامال روشن است :از دوران مادها تا به دورة صفويه ،عليرغم غالبيت
تمدن رسمي مركزگرا در عرصة سياست و مديريت ،اما فرمهاي كموني(جماعتي) همچنان
در زمينههاي شبانكارگي و روستايي خود را حفظ نمودند .ظهور صفويان اما بيشتر از ادوار
قبلي فرم كموني را برهمزد و ساخت اقتصاد رسمي دولت صفوي بر ساخت اقتصاد و معيشت
شبانكارگي و روستايي تحميل گردانده شد .فشار دولت مركزگراي صفوي انگار سرمايهداري
خاص ايراني را ظهور ميبخشيد .با ظهور صفويه ،يكجانشيني روستايي شكل غالب و ارجحتر
از شكل شبانكارگی بود و همين امر زمينه را براي باجخواهي مالي از مناطق مختلف ُکردستانـ
زاگرس طبيعتا مهياميساخت .درحاليكه هم در زاگرس و هم لرستان ،بخش شبانكارگی كه در
درجة دوم از حيث جمعيت و فرم غالب قرارداشتند ،كمتر تحت كنترلهاي مالياتي و باجخواهي
نظام اربابـ رعيتي صفويه درميآمدند .اگر حكومتهاي شكاك ،مكري ،اردالن و لري همچو
نهادهاي رسمي تابع دولت مركزي صفويه ،زنديه و قاجاريه(از مشروطه و پهلوي به بعد اين حكومتها
برچيده شدند) عمل نميكرده و سرسپرده نميشدند ،استقالل اقتصادي متكي بر قدمت تاريخي
قوي خويش ميتوانست استقالل و آزادي را نيز حصول نمايد .در واكاوي ماهيتهاي تاريخي،
پيميبريم كه در اوان ظهور صفويه ،فرم كموني ضربهاي بزرگ خورد و در دوران سالهاي
پاياني قاجار و مشروطه دچار سكته گشت و بدست پهلوي از پاي درآمد .عناصر «شيخ ،آغا(مير)
و نهاد حكومت محلي» عناصر كمپرادور و وابسته به سلطة مركزي بودهاند كه همچو اسب
ترواي امپراتوريهاي مختلف ايرانيـ عثماني ،زمينههاي تباهي نظام اقتصادي ،غارت آن و سلب
آزادي سياسي را مهياساختند .عناصر محلي عملگر ،بازنمود افكار و اعمال عنصر مركزي قدرت
گشتهاند و هرچقدر در ُکردستان و زاگرس فرمهاي شبانكاره و روستا با هزار مقاومتگري خود
را حفظ نمودند ،اما به اجبار باجپرداز سلطة محلي و مركزي شدند .جامعهشناسي ساختاري و
كاركردي تبيين ميكند كه پديدة دولت بصورت برساختي مصنوعي و انساني در وجود عناصر
حاكم محلي حلول دادهشده و نظم وابستگي اقتصادي و معيشتي را عينيت بخشيدند.
حكام و ميرهاي محلي تجزيهگر و بيشمار ُکردستان ،كالبد اقتصادي و معيشتي ُکردستان
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را تجزيه و شرحهشرحه بهمثابه باج و ماليات به مركز سلطة بيگانه اهداكردند .بدشگوني دولت
كوچك در دولت بزرگ ،حلقههاي قدرت مركز پيرامون را پديدآورد .مسئلة بنيادي ،ازميانرفتن
يا استحالة فرم و ساختار كموني بصورت خاص از دوران صفويه است كه زمينة را براي نفوذ و
بروز سرمايهداري در ازمنة بعدي هموار گرداند .سرمايه ِ
داري جمهوري واليي امروز در تهران
تنها آخرين ميخها را بر تابوت كمون جامعه ميكوبد .اين جمهوري نقش تمامكننده آن رسالت
تاريخي را براي پديدة دولت ايفاميكند.
مقايسه دو شيوة معيشتي در طول تاريخ ،بسياري نكات از جمله انحرافات تمدني را نمايان
ميسازد .نقطه عطف پيشرفتهاي بشري و ارتقاي كيفيت حيات مادي در چند مرحله و با
وجهتفاوتهايي نموديافت .براي يافتن پاسخ و درك ژرف از شيوههاي متمايز معيشت ،بر مفهوم
«توليد» و دورههاي آن تمركزميكنيم .ابناي بشر در دورهاي از تاريخ تحت عنوان نوسنگي
به يك انقالب بزرگ دستزد .انقالب نوسنگي بدان دليل نقطهعطف پيشرفت شد ،چون كه
«دورة توليد» توسط انسان ،آغازگرديد .به يمن انقالبات زراعت و روستا ،انسان هم با اهليكردن
حيوانات در توليد فرآوردههاي گوشتي و حيواني(لبنيات) موفق شد و هم با كشف زرع و گشت به
توليد محصوالت گياهي و ميوهجات و غالت همتگمارد .اينجا كانونيت توليد ،موضوع مقايسه
توليد نوسنگي با ساير ادوار تاريخ ميباشد .مرحلة دوم توليد در تاريخ به دليل ساختار و شيوة
متفاوت با نوسنگي ،توليد سومري است .در دورة نوسنگي هم توليد انجام ميگرفت اما موجب
بروز نابرابري اجتماعي و سياسي نميشد .در دورة سومر اما توليد خصوصيت «انباشت كالن»
يافت كه در كنار هوسهاي مالكيت ،انحصار و محروميت طبقات ،وجوه تمايز فاحش با ساختار
و شيوة نوسنگي را پديدار ساخت .در هر دو شيوه ،انسان توانست منبع غذايي خود را در اختيار
بگيرد و استقالل غذايي را تا حدي بدست آورد و چون مجبور به كوچنشيني نگشت ،يكجانشيني
رشديافت .شيوة توليد نوسنگي در بستر شبانكارگي و روستا تلفيقي مناسب ،برابریخواهانه،
كمونالي و همگاني يافت؛ ولي شيوة سومري در بستر بحراني شهر سر برآورد و مبتني بر نابرابري
در حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و حتي ايدئولوژيك گشت .در نوسنگي انسان و فرد آزاد
بود ،اما در سومر در قيود و زنجيرهاي بردگي مطلق گرفتار آمد .اين وجوه متفاوت امروزه در
تبيين ابعاد يك ساختار اقتصادي برابر/نابرابر به ما كمك مينمايد .بستر اقتصادي مدل سومري
داراي جمعيت بحراني و فزاينده ،گرفتار نابرابري مطلق است .در وجهتمايزات ديگري نيز
ميتوان به شيوة استفاده از جغرافيا اشارهنمود .اهليكردن حيوانات و زراعت ،يكجانشيني را در
فرهنگ قبيلهاي ُکردستان در دوران نوسنگي توسعهداد ولي به دليل نياز به يافتن منابع و مراتع
كافي ،ضرورت كوچنشيني فصلي هم اهميت پيداكرد كه با نوع كوچنشيني دورانهاي ماقبل
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نوسنگي(كالنها) متفاوت است ،زيرا وجوه توليد ،ايجاد شده .اين روية كوچندگي و شباني،
مقولة تملك بر جغرافيا را روشنتر ميسازد .در يكجانشيني كامل ،جغرافيا در تملك است
و اقتصاد و معيشت مردمان ساكن آن متكي بر آن ميگردد كه زاگرسـ توروس و در كل،
مزوپوتامياي عليا بر ستونهاي آن استوار گشت .در نوع كوچندگي اما جغرافيا كانونيت ندارد و
اين شيوة حيات انسان تا ظهور دولتـ ملت در قرون معاصر ،به مسئلة بزرگ و الينحل اجتماعي
مبدل نشدهبود ،خاصه در حيطة دروني يك ميهن متعلق به يك ملت .در فرهنگ قبيله ،استفاده از
مراتع و چمنزارهاي كوهستاني ،مرز مطلق جغرافيايي نداشت .با شكلگيري قوم(دولتـشهر) و
ملت(دولتـ ملت) ،مقولة قلمرو وسيع اهميت يافتُ .کردستان از اين حيث در تطور و صيرورت
تاريخي اين تحوالت ،در فرهنگ قبيلهاي دوران نوسنگي براي كل بشريت مادري كرده .اشغال
جغرافيايي و مرز نابرابرساز را در معيشتها به بحراني حاد مبدلنساخت ،اما در دورة سومر در
يك مرحله و در دورة دولتـ ملت سرمايهداري بعنوان مرحلة دوم ،به فرهنگ مادي و معنوي
ُکرد و ُکردستان ضربه مرگبار زده شده است .همة اين تحوالت و تطورات تاريخي بر ريل
رشد كيفي و كمي «نياز و توليد» تمدن مركزگرا را بصورت سرطاني عليه نيازهای متفاوت و
برابريخواهانه نوسنگيـ قبيلهاي زاگرس بهبارآورد.
اينكه توليد از سومر تا به امروز در برابر شيوة شبانكاره و روستايي نوسنگي همچو سلول
بنيادين سرطانزده ،با انحصارات و سلطة نابرابريساز تمدني مبتني بر پديدة نحس دولت ،استوار
گشته ،شيوة حيات هم بنا به آن شيرازه بسته .تباهي ريشهاي در شيوة توليد و تقسيم توليد بنا به
حقوق طبيعي انساني ،روي داده .از اينجاست كه هر مدل و ساختار اقتصادي به نسبت معيارهاي
متمايز نوسنگي كمونالي و سومري يا تمدنيِ فردپرستانه ،سنجيده و ارزشدهي ميگردد .آنگاه
مشخص ميگردد كه كدام شيوه ،سعادت انساني را به ارمغان ميآورد .تاريخ تكويني در واقع
سير كيفي آن دگرگونيهاي برابر/نابرابر را به تصوير ميكشدُ .کردستان از اين روزنه ،امروزه
دعوايش را با هدف دادخواهي به دليل تباهي و انحطاط فرهنگ توليدي و لذا حيات برابر ،مطرح
ميسازد .امروزه ،با عطف به تاريخ نوسنگي ،ضمن كشف مفاهيم حقيقت صحيح معيشت،
ناحقيقتي زيستشهري به چالش كشيده ميشود .سلول بنيادين نوسنگي جماعتهاي قبيلهاي
كمونال ولي تمدني ،جماعتهاي ملت ضدكمونال است.
ُکردستان مأمني خلقي است كه به دليل هجومهاي بسيار زياد همسايگان در درون خود و
در جغرافياي كوهستاني منحصربهفردش ،جامعهاش را بسته ساخت و به اين شيوه مقاومت نمود.
اين بستهبودن و فرورفتن در الك خود ،حفظ سنتهاي فرهنگي مادي و معنوي تاريخ ُکرد را به
دنبال داشت .در زمينة اقتصاد و معيشت تا زمان صفويان به نوعي (چون مورد تاخت و تاز قرارگرفت

و حتي به تغيير دين ناچار گشت) و در دوران ظهور دولتـ ملت به نوعي ديگر ،دچار تحول عميق
شد .لذا شيوة توليد زاگرسي اگرچه هزاران سال تحت تأثير مدلهاي نابرابر تمدني سومري
قراگرفت ولي بنا به بستهبودن و فرهنگ مقاومت ،وجوهي از آن را حفظ و پايدارساخت .حيات
شبانكارگی و يكجانشين روستايي پرقدمت در اقصانقاط زاگرس اينبار بصورت ايلي حفظ
موجوديت كرد .خصيصههاي كموني و اشتراكي سنت فرهنگي معيشت ُکردها در چند قرن
اخير با تعرضات دولتي و سرمايهدارانه از طرفي و تعديات بيگلربيگها و ميران محلي از ديگر
سو ،مواجه شد .در نتيجه ،اشتراكيت عمومي و سهمبري برابر كه كفاف رفع نيازها را ميكرد،
از هم فروپاشيد .زيرا صفويان شيوة كموني را برهمزدند و با حاكم ساختن مناسبات اربابـ
رعيتي دولت محوري متفاوتتر ،اولين ضربات را واردساختند .ميران محلي نيز با استثمار جامعه،
نظام اربابـ رعيتي را رواج بيشتر دادند و زمينه را براي ظهور سرمايهداري در ُکردستان ،مستعد
گرداندند .شيوة تجارت و تبعيت از مدل متفاوت اقتصادي و معيشتي در زاگرس و ُکردستان
با ورود اسالم معيارها و قواعدش را تغييرداد ،اما صفويه با حمله و اشغال كامل ،بطور فراگير
سنتهاي قديمي مبتني بر قواعد اشتراكي را از ميان برد و فئوداليسم دولتي را مستبد ساخت.
تمامي استقرارهاي اوليه و متأخر ُکردها كه طي هزاران سال با اتكاي بر شبانكارگي و يكجانشيني
زراعي تكامل يافته بود ،زير سلطة يك نوع استقرار اشغال شده در خاك ُکردستان فرورفت و به
استثمار و استعمار انجاميد .درههاي ميانكوهي و كوهستانهاي زاگرس عليرغم صعبالعبوري
تحت اشغال درآمدند.
نظام معيشتي مبتني بر شبانكارگي و روستانشيني كمونال كمكم جايش را به نظام اربابـ
رعيتي شهري داد و تنها در حياتهاي شبانكارگی و روستايي دور افتاده ،شيوههاي اشتراكي
ِ
اشتراكيت سهم در دورة فئوداليسم بصورت غالب نظم
كموني بقايشان را حفظ كردهبودند.
اربابـ رعيتي متكي بر سهمبري مالكانه را رايج ساخت و صفويه اين نظم را در چارچوب دولتي
و رسميتر ،نهادينه گرداند .از آن پس تا به ظهور صنعتگرايي سرمايهدارانه ،كشاورزي ثابت
روستايي با شاخصههايي بيش از  70درصد ،بخش توليد كشوري را دربرميگرفت .با پيدايش
صنعتگرايي در ُکردستان و لرستان ،كشاورزي ثابت روستايي با مخاطرات بزرگ روبروگشت.
تا اواخر دورة قاجار ،لرستان بعنوان كانون حيات ايلي كوچندة ُکردستان بهمثابه كانون كشاورزي
سنتي زاگرسي با مهر يكجانشيني ،در برابر حكومتهاي مركزي ايران مقاومت كردند .عليرغم
تاختوتازها و اشغالگريهاي مكرر اماُ ،کردستانات و لرستانات به موجب اتكاي بر شيوههاي
توليد خودكفا در زاگرس ،در مقاومتهاي درونبسته خويش موفق بودند .در اواخر قاجاريه
عواملي چند از قبيل انتصاب استاندارهاي غير ُکرد و لر ،ظهور و رواج صنعتگرايي ،بعد از
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آن سياستهاي تختقاپوي رضاشاهي و سركوب جنبشهاي آزاديخواه و رهايي بخش ملي،
جغرافياي زاگرس را مستعمره ساخت .بيشتر امراي محلي ،با جمعآوري ماليات و بهرة مالكانه
از روستائيان و ايالت شبانكاره كه دو وجهتوليد بنيادي در ُکردستانـ لرستانات بودند ،در
قالب پرداخت باج و خراج ،حكومت مركزي ايران را راضي نگه ميداشتند .اين روند از دورة
هخامنشيان تا پايان قاجاريه با تحوالت كمي و كيفي همراه بود ولي ظهور دولت ملي رضاخاني
وضع را بطور كامل دگرگون ساخت .به موازات آن نيز ،صنعتگرايي بر محور زيست شهري
داراي طبقات فقير ،متوسط و غني بروز كرد و حيات روستايي و شبانكاره و شيوههاي معيشتي
و توليدي آنها را تحت فشارهاي نابودگر قرارداد .بدليل اينكه شبانكارگي و روستايي ،توليد
انبوه را دربرنداشت و طبيعتا از آن حيث محدود است ،شيوة توليد انبوه و كسب سود كالن در
بخش صنعتي شهري ،زيست سنتي شبانكارگيـ روستايي ُکردستان را كه مضاف بر آن مستعمره
هم بود ،با فشارهاي دوچندان روبرو ساخت .پديدههاي دولت و شهر در برابر تمامي موجوديت
زاگرسي به شكلي بسيار خطرناك سربرآوردند .معيشت زاگرسي اگرچه در فرمهاي مادي و
ظاهري خود را حفظ كرده ،اما در چند قرن اخير محتواي دروني خود را بويژه در مكان شهري
باخته.
تمدنهاي مختلف از دوران سومر تا عصر فئوداليسم و سپس سرمايهداري که هرگونه تحول
كيفي بنيادين را در ساختار اقتصاد و معيشت در مركز و پايتخت بهوجود آوردهاند ،با درجات
متفاوت بر ساكنان زاگرس اعمال و تحميل نمودهاند .لذا ساختار اقتصادي هرچه به زمان امروز
نزديكتر شد ،استقالل خود را از كف داد .حاكمان شكاك ،مكري ،اردالن ،كلهر و لر هيچگاه
نتوانستند به استقالل سياسي دستيابند و با تغييرپذيري متأثر از پايتختهاي سالطين ايران،
ساختار سازماني اقتصادي را متحقق ساختهاند .ديگر سحرانگيزي حيات كمونالي كه در نقاط
مختلف زاگرس ،بينالنهرين و دشت روزيانا پديدار شده بود ،محو شد .اختالل در ساختار اقتصاد
و معيشت ،اختالل در شيوة توليد ،مالكيت توليد و سهم توليد را موجب شد.
در ُکردستان و لرستان به مدت هزاران سال(از سومر تا به امروز) سه شيوة توليد ،معيشت و اقتصاد
رايج بوده1:ـ شبانكارگي2 .ـ روستايي3 .ـ شهري .شبانكارگي و روستايي دستاورد بشري ُکردها
در فرهنگ مادي و معنوي هستند .نوع شهري در واقع بر ضد آن دو در تاريخ برآمده است.
نزديكي راه ابريشم و دروازههاي تجارت بويژه دروازه زاگرس جنوبي سرپلوذهاب تحت عنوان
«توگليش/بوبليس» كه تا اعماق ايران و خراسان به جاده ابريشم(در دورة اسالمي جاده خراسان
بزرگ ناميده شد) مشهور گشت .شيوههاي تجارت در ُکردستان را نيز معمول ساختند .تجارت
بهمثابه يك فرهنگ نفوذي ميتواند در كنار بهرهمنديهاي نسبي ،گسيختگي اقتصادي نيز به
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بار آورد.
كوچنشينيهاي ييالق و قشالق در ُکردستان و بويژه در لرستان بعنوان شكل غالب ،تكيه
بر دامداري و معيشت از ناحيه محصوالت رمهها و نپرداختن به كشاورزي ،نوعي عكسالعمل
ايالت در برابر حكام محلي و مركزي است .زيرا ماهيت ناآرام حكومتها و خصلتهاي ظالمانة
آنها وضع كشاورزي مبتني بر ساختار اربابـ رعيتي را هميشه آشفته ساخته .امراي محلي در
قرون معاصر هم از امالك خصوصي هيچ حفاظتي نكردند و از امالك عمومي براي منافع مالي
در برابر بهرهگرفتند .صنايع سنتي و كارگاههاي كوچك آن نيز هميشه در دست حكومتها
بوده .غارت و چپاول مدام بر اثر جنگهاُ ،کردها و لرها را به كوهستانهاي صعب رانده و
به اين شيوه ،از معيشت خود حفاظت كردهاند .پلنهول( 69ـ  )1968با آمدن تركان و مغوالن
در سدةهاي سيزدهم و چهاردهم ميالدي به لرستان و ُکردستان ميگويد مردم با گرايش به
كوچنشيني و گرويدن به کوهها از يكجانشيني بر محور كشاورزي ديمي ـ آبي دست برداشته
و سبك زندگي را در قالب شبانكارگي پرامنيتتر پيشبرد دادند .گاه صدها سال به دليل تداوم
جنگهاي خونين ،اين سبك ادامه يافته« .كينرهم» در سال  1883م وضعي مشابه را براي لرستان
در سدة نوزدهم توصيف ميكند .بنابراين واكنشها نسبت به عناصر «آغا ،شيخ و دولت» با
تغيير در سبك و جغرافياي محل زندگي صورت گرفته .كموناليسم و كلكتيويسم در سبك
شبانكارگی بر محوريت نقش اصلي زن جريان يافته .راولينسون در سال  1893م نخستين شواهد
دست اول از اوضاع مناطق پشتكوه و پيشكوه لرستان را در اختيار ما ميگذارد .او ميگويد
همهچيز بر مدار شبانكارگي چرخيده و كشاورزي مورد غفلت قرارگرفته .ميافزايد كه از بافتن
فرش گرفته تا برآوردن فرآوردههاي دامي ،گلهداري ،شخمزدن زمين ،انباركردن غله و بافتن
سياهچادر و ملزومات اسب را درست ميكردهاند .مردان نيز در اين اشتراكيت سهيمبودهاند و
امور تجارت فرآوردهها و دفاع از اموال در برابر هجوم بيگانگان را به انجام رساندهاند .در ايالت
و طوايف ايالم و لرستان هم به همين سياق گذشته .حيات خود را در قلب زاگرس بصورت
يك نظام سازمانيافته كوچروي كنترلناپذيرتر در برابر حكام ،تنظيم ميكردهاند .اين نظام،
بخشهاي تحت فشار و تضعيفگشته ُکردـ لر در روستا و شهر را به لحاظ مالي و رونق ،تقويت
نموده .مراتع وفور ،هزينههاي پرورش دامها را پائين آورده و بازده اقتصادي را افزايش داده.
در اين شيوة معيشتي ،هدف تأمين نياز است نه ايجاد محصول پولي .پوليكردن محصوالت از
اواسط دورة قاجار رواج يافت .اينكه بعدها اسكان و يا كوچ اجباري عشاير و ايالت به داليل
سياسي و اجتماعي از جانب حكومت مركزي ايران بر لرستانات و ُکردستان تحميل گشت ،به
خصلت آزادانة شيوة معيشت و سبك حيات زنجيرگريز زاگرسي بازميگردد .اينكه سياست
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تختقاپوی رضاخاني با هدف سلطه بر ايالت و ملت انجام گرفت به دليل پيبردن رضاشاه
به ويژگيهاي حيات آزاد زاگرسي بازميگردد كه در عرصة سياسي بصورت خودمديريتي
بازخورد داشت .رضاخان از اين خصلت خشمگين شد و متغييرهاي حاكم بر جامعة ُکردـ لر
را شناخت و كوشيد فرهنگ خاص و شيوة منحصر به فرد توليد در آن را فروپاشد .بنابراين،
اين اقدامات بهمعناي تغيير در ساختار تلقيميگردد .چهبسا سبك حيات ايلي براي گريز از
جبر سياسي و اقتصادي سلطة مركزي و محلي موجوديتش را حفظميكرد .فرهنگي است كه
ريشه در فرهنگ قبيله در نوسنگي داشته لذا مقاومتر است .گاه ،كوچنشيني از نوع «برون
منطقهاي» امكان رهايي از فشار حكام مركزيـ محلي را به دست ميداد .اين نوع با ظهور
دولتـ ملت مدرن و سفتوسختشدن قوانين بيرحمانه مرزي ميان ايرانـ عراق ،روابط صدها
ايل برونكوچ را بيرحمانه از هم پاشيد .كوچنشيني بصورت طبيعي موجبات رشد تبادالت
فرهنگي و تجاري را نيز فراهم ميآورد .اگر امروزه همگوني فرهنگي ُکردها و لرها عليرغم
تفاوتهاي لهجهاي ،با تمام قدرت باقي است ،به سبب تداوم هزاران سالة يك حيات و معيشت
مشابه بوده .ايالتي و روستاييبودن شكاك از اين حيث تفاوت چندان با مناطق مكري ،اردالن،
كلهر و لر نداشته فقط در مناطق زاگرس(اردالن ،مكريان) يكجانشيني و ساختار اقتصادي متكي بر
آن فزونتر از ساير نقاط حتي مناطق ايران است .برخي ايالت ايالم همچو خزل كه ييالق عشاير
آن در شمال شهرستان ايالم ،در دهستانهاي آسمانآباد ،كارزان ،شيروان چرداول و قشالق آنان
نيز در ناحيه مرزي پيرامون كوه ميمك در شمال در دشت مهران انجام ميشود ،هنوز هم فرقي با
ييالق ،قشالق و هوارنشيني عشاير منگورـ مامش در مهاباد و سردشت ندارد و پيوندهاي عشايري
خويش را از حيث اقتصادي و اجتماعي حفظ كرده و هنوز هم ميكنند .ايلهاي ابوان و كلهر
هم چنين هستند .در كوه ،دامداري و در دشتها ،كشاورزي ديمي و آبي به واسطه آمدوشدهاي
ايلي رونق ميگرفته .از ايالت اركوازي ُکرد و ملكشاهي ايالم تا كلهر ،سنجابي و تايشهاي در
كرماشان؛ منگور و مامش در مكريان و شكاك و جاللي در اورميه ،نظام معيشتي استوار بر فرهنگ
توليدي خاص زاگرس هنوز هم به قوت خود باقي است و نفوذ و گسترش حاكميت دولتـ ملت
سرمايهدارانه همچنان قادر به فروپاشي كامل آن نگشته .هنوز ايلهاي «بيرانوند» از لرستان و
«زنگنه و زوله» از كرماشان براي قشالق هرساله به استان ايالم وارد ميشوند .اين آمدوشدها
ايلراههايي ايجاد كرده كه زمينههاي تجارت محدود را نيز از گذشتههاي دور فراهمآوردهاند.
«ابنحوقل» از ايلراههاي همدان تا دينور و سيروان تا سيمره در ايالم سخنرانده .ايلراههاي
مسير كوچ كاسيان ،ايالميان ،اشكانيان و ساسانيان هنوز هم با چشمنوازي پلهاي احداث شده
و جادهها ،مشخص هستند .ايالم عليا(ايالم امروزي) و ايالم سفلي(خوزستان امروزي) مسيرهاي
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آن در الگوي پراكنش بودهاند .ايلراه قالجه در كرماشان به ايالم سفلي منتهي گشته .روند
استحاله از دامداري شبانكارگی به يكجانشيني روستايي و سپس به زيستشهري تحت سلطه،
انحطاط فرهنگ براي شبانكارگي و روستافرهنگي است .در معاصر ،تغيير در زيرساخت معيشت
و مكانيسمهاي آن ،به موجب گسترش زيستشهري و فشار جمعيت ،فشار توليدات صنعتي،
محدوديتهاي جغرافيايي در بعد حركتي از جانب سيستم دولتـ ملت و كاهش منابع پايهاي
زيست شبانكاره ،رويداد .از دوران اواخر پلهاستيوسن مياني( 124هزار سال پيش) تا به امروز،
يعنی عصر سلطة دولتـ ملت ،تغيير در زيرساخت معيشت در ُکردستان تنها در دورة  7500سال
هيرارشي و تمدن بصورت حاد در قرن بيست و بيستويكم دچار اضمحالل گشته است .تحول
از گردآوري به توليد سنتي و امروز ،توليد صنعتي ،طی طريق نموده .استراتژيهاي معيشتي
منطقة زاگرس در طول تاريخ در شيوههاي شبانكارگي و روستايي ،متكي بر استحكام قواعد و
روابط دمکراسي بوده .استراتژيهاي شبانكارگي و روستايي ،سبكهاي مقاومتي خاص خود در
برابر فشارهاي اعمال شده از كانونهاي تمدني از سومر تا آمريكاي سرمايهداري امروز را پايدار
ساخته .زيربناي اين مقاومت ،اقتصاد خودكفا ولو بخورنمير بصورت بسته بوده و هست كه در
زيست شهري امروز ُکردستان ،روند زوال و انحطاط خود را با أسف تمام ،طي مينمايد .آنچه در
برابر سرمايهداري و ليبراليسم استحاله ميگردد ،استراتژيهاي معيشتي هزاران ساله در ُکردستان
است .بازتابهاي سياسي اين روند ظالمانه بصورت وابستگي به دولت مركزي تهران منبعث
ميشود .تغيير ،ساختاري است و ساختارهای صنعتي ،دولتي و شهري اضمحاللكننده فرهنگ
پرقدمت آن ميباشند .محدوديت اقتصادي و ممنوعيت سياسي امروزه بازتاب آن تغيير ساختار
در ُکردستان مستعمره است .ازدستدادن فرهنگ قديمي شبانكارگيـ روستايي و محرومشدن
از رشد صنعتي امروز ،موضوع بحث بنيادين ميباشد .در ادوار سلطة صفوي ،زنديه ،افشاريه،
قاجار ،پهلوي و جمهوري واليي ،كيفيات تحوالت از ميزان و شدت متفاوتي برخوردار شده.
بويژه پديدهها و مفاهيم «بيكاري و نابرابري» كه در ساختار قبيله براي فرد معنا نداشتند ،در زمينة
روستاها و شهرهاي با معيشت و مالكيت خصوصي ،به مسائل حاد اجتماعي مبدلگشتند كه يك
تحول منفي ساختاري ميباشد .پس در سير تطور و تحول ،به سبب انحطاط ساختار كمونالي
بوده كه آن پديدههاي منفي «بيكاري ،بيگاري ،طبقاتيشدن و محروميت سياسي» فرد را در فشار
منگنه سلطة دولتي قرارداده .بنابراين ،راه صحيح نيز احياي ساختار برابريساز كموني در تنظيم
اقتصادي است.
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شيوة روستايي پایدار شد!
وقتي تحول ساختاري بر مبناهاي دگماتيك ديني به نفع دولتـ ملت و سرمايهداري صورت
گرفته(همانند نمونه پهلوي و جمهوري واليي) آنگاه ،زوال فرهنگي از منظر اقتصادي زيربنا ،ريشهايتر
تخريبگري ميكند .ورود اسالم و شيوههاي فرهنگي متكي بر تجارت ليبراليـ خصوصي
آن ،ساختارها و فرمهاي كمونالي را متحولساخت و به سبب دخالت مفاهيمي چون مالكيت
خصوصي ،پول و سود مرتبط با نظام سلطة سياسي ،شيوههاي شبانكارگي و روستايي كمونالي
دچار سكتههاي مرگبار پياپي شدهاند .شبانكارگي شايد به دليل مبدلشدن دامها و صنايع دستي
آن به محصول پولي ،تا حدي سرمايهدارانه شده ،اما به خاطر سود كم ،هيچگاه نميتواند بهمثابه
يك كارخانه باشد ،پس همچنان يك عنصر و ساختار غيرسرمايهدارانه باقي ميماند .روستا با
محوريت زراعت نيز همچنين؛ و ميماند مسائل مالكيت خصوصي ،نااشتراكيت ،پول و مناسبات
ليبرالي آن كه خيلي نميتوان آن را در چارچوب نظام سرمايهداري تصور نمود .شهر اما به
دليل وجود صنايع مدرن سودآور در سطح كالن ،فاصلههاي وحشتناك طبقاتي و بنيادينبودن
مالكيت خصوصي و ذهنيت ليبرالي ،در حد يك جهنم زيانبار است .در ُکردستان اگرچه
سلولهاي بنيادين ،شبانكارگي و روستا هستند ،اما به اقتضاي شرايط امروزي جوامع بشري،
نميتوان از فرمشهري دست شسته و موجوديت آن را انكار نمود .صحيحترين گزينه برخورد
با آن و ايجاد تحوالت كمونالي بر پايههاي پايدار اخالقيـ سياسي روستايي از منظر ساختار
مالكيت ،اكولوژيككردن ،آزادي زن و ضدليبراليـ سرمايهاي با زيربناي كموني است .كمون
به نوعي همان قبيله است و هر دو نيز در تشكلهاي كارخانهاي سرمايهداري نمود دارند با اين
تفاوت كه ليبراليزه گردانده شدهاند .پس شهر ،قابلتغيير ميباشد.
چهبسا شيوة معيشت روستايي در دوران كنفدراسيونهاي نايري ،ماننايي و ماد با روئيدن
بر ريشة فرهنگ قبيلهاي هزاران سالة نوسنگي به اوج رسيده بود .در پي تحول كيفي دوران مادها
از كنفدراسيون به امپراتوري مقلد سومري ،شيوة حيات و توليد شهري در ُکردستان جا را بر شيوة
روستايي تنگ نمود ،اما تا دوران پهلوي و صنعتگرايي در ايران ،همچنان درصد غالب بود.
مغلوبيت فقط به موجب پيشيگرفتن شيوة حيات سرمايهداري ،ليبرالي و صنعتگرايي شهري
رخ داد .وقتي رضاخان با اجراي سياست تختقاپو ايالت لرستان و ُکردستان را سركوب نمود،
روستانشيني به يكباره افزايشيافت و چون روستا بخاطر محروميت و عدم سرمايهگذاريهاي
دولتي ظرفيت جمعيتي فزاينده را تحمل نكرد ،مهاجرت از روستا به حاشيه شهرهاي ايران
افزايشيافت .در اين برهه ،روستا بهرغم فشارها ،شيرازة خود را بست و پايههايش را مستحكم
ساخت .با سقوط رضاخان ،عدهاي از آن مهاجران و روستائيان مجددا بسوي شبانكارگي
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بازگشتند.
پدرتباري و پدرساالري در مراتب شبانكارگي و روستايي ،به نوعي مهيابودن براي پذيرش
ساختارهاي سرمايهدارانه و ليبرالي شهري شد .طايفه ،تيره و ايل به واسطة حاكميت دروني
پدرتباري به حاكميت مركزي مردساالر دولتـ ملت وصل شد .در دورة ماقبل تقسيم اراضي
سلطنت پهلوي و انقالب سفيد آن ،روستا با دادن ماليات ،باج و بهره مالكانه به حاكم محلي،
به حكومت مركزي ايران پيوندميخورد .در دوران جمهوري واليي ،اين پيوندها و وابستگي
در ساختار سياسي بسيار پيچيده ،فريبكارانه و سلطهگرانه گشته .مردم روستا از طريق شوراهاي
اسالمي و نهاد شرکت تعاوني و نيز بروكراسي اداري شهرستانـ استان به دولت گرهزده شدهاند.
چهشد كه اوضاع در صيرورت تاريخ به امروز رسيد؟ نظامها و شيوهها در ادوار جامعة
طبيعي كمونال ،بردهداري ،فئوداليسم و سرمايهداري تحوالت ساختاري و كيفيتي تمدني را به
وجود آوردهاند .نظم معيشتي و اقتصاد در جامعه اوليه را در سطور پيشين تشريح نموديم كه
مبتني بر اشتراكيت و كار همگاني بود .انقالب روستا نيز بر ريل فرهنگ قبيله تكوين يافت.
شيوههاي شبانكارگي و روستايي قبل از ظهور دولتـ شهرها ،در ُکردستان استوار بر «عبادت و
كار» توأمان در جريان سياليت زندگي طبيعي كمونتهها ،شالودة جامعة طبيعي را بست .در ادوار
پاياني جامعة طبيعي و نوسنگي ،بندرت ساخت «جنگ» در حيات جايميگرفت .اشتراكيت
و كلكتيويسم در «عبادت و كار» كه همانا ذهنيت كامل جوامع را شكل ميدادند .انسان را از
ارزش حيات برابر و آزاد به تمام معنا برخوردار ميساختند.
با آغاز دورة سومري و تمدن مركزگرا عاملي كه به دوگانة عبادت و كار مزیدگشت ،مفهوم
و نظم انحرافی جنگ بود .در دورة اشتراکیت ،عبادت و کار اسير مفهوم ارزشي منفي پول نبود،
در تمدن اما سهگانه «عبادت ،كار و جنگ» به نسبت وجوه ارزشي پول و لذا تملك و انحصار
براي معيشت كاذب ،بر كليت طبيعي جامعه بالگسترد .از برساخت زيگوراتها تا به امروز،
عبادت براي كسب پول و منزلت قدرت اجتماعي از سوي كاهنان ،كشيشها و روحانيون ،جنگ
براي پول و منزلت قدرت سياسي از سوي سياسيون و نظاميان دولت؛ و آخر سر نيز كار براي
كسب پول از سوي اقشار مختلف در اليههاي متمايز جامعة طبقاتي بويژه كاركنان و كارمندان،
بوده است .آنچه همچو عناصر تمدن تحت عناوين «طبقه ،شهر و دولت» آن سهگانة «عبادت،
جنگ و كار» را با تمركز بر مركزگرايي مديريت مستبد و ظالمانه ،تنظيم نمودهاند ،در دورة
جامعة طبيعي بيمعنا بودند و وجود خارجي نداشتند .فرهنگ تمدن ،فرهنگ سهگانة مذكور
براي كسب پول و انحصارات قدرت و سرمايهاست .اينگونه ،تاريخ در محاق ستم و فرومايگي
فرورفت و بشريت تباه گشت.
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مناسبات «مالكيت خصوصي ،دستمزد ،بردگي ،سودكالن ،فروش نيروي كار و طبقهايشدن
(فقير ،متوسط و غني)» در جامعه طبيعي محلي از اعراب نداشتند ولي در تمدن ،موجد پايههاي
بنيادين استراتژي حيات دولتگرا شدند .در دورة نوسنگي هم عبادت و كار همچو دو مالزم
يكديگر حيات را معنا ميبخشيدند ،اما آرمان براي پول و قدرت نبود ،بلكه حفظ حيات با
برقراري امنيت ،تغذيه و بقا بصورت روابط دمكراتيك امكانپذير ميگشت .پس از مبدلشدن
پول به تكيهگاه آرماني حيات روزانة بشر در حوزههاي عبادت ،جنگ و كار ،اقشار روحانيون،
سياسيونـ نظاميان و مردم عامه نظام طبقاتي ،دولتي و شهري تمدن را كه مملو از تبعيضها،
نابرابريها و سلب حقوق و آزاديهاي بشريت است ،پياده نمودند .از آن زمان تا به امروز
اگرچه پوششهاي متمايز بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري را عوض نموده ،ولي در منشأ و
ماهيت ،يكي است .تنها يك تفاوت جلبنظر ميكند و آن اينكه شدت و ساختار بردگي در
عصر سرمايهداري به نحوي متفاوت ولي با همان محتوا جريان دارد .گرهخوردن «عبادت ،جنگ
و كار» بصورت سفت و سخت به سهگانه نحس «طبقه ،شهر و دولت» بر محور انحصارات
هيوالجستهتر
افسارگسيخته از دورة سومر تا سرمايهداري امروز آمريكاـ اروپا غلتخورده و
َ
گشته .تنظيمات بروكراتيك به طرز وحشتناكي دولت را در بستر شهر با استبداد بالمنازع دولت
به پول و لذا استثمار طبقات گرهزده .حتي طبقات در دهكهاي 1بااليي(ثروتمندترينها) ساير
طبقات ثروتمند ،متوسط و فقير را استثمار مينمايند .اين روابط خروشان نابرابر آه از نهاد جوامع
در پنجهزار سال گذشته برآورده .مسلما در نظم تاريخي اين انحرافات متمسك به «خداپول»
است كه بايد توأم با هيأت و هيبت دولت بطور كامل و با تمام قدرت نابودگردانده شود .نظمي
كه در ُکردستان بصورت عام و شرق ُکردستان به شكل خاص هزاران سال است برقرار ميباشد،
نظم و نظام مبتني بر ساختار شديدا نابرابر و ضد آزادي است.
در اين نظم ،روزي در قالب بردهداريـ فئودالي و امروز در ظرف مسموم سرمايهداري
بصورت ايدئولوژيها و سيستمهاي ليبرالي ،سرمايهداري و ديني كه سه دورة تاريخ ساختاري
طوالنيمدت زير عناوين «ميتولوژي(متأخر) ،دين و پوزيتيويسم» را طيميكند ،برنامههاي
نابرابر بر جوامع تحميل گشتهاند .آنچه امروز بايد تغيير يابد ،يك تاريخ است و نه صرفا
سرمايهداري ُکردستان بهمثابه قديميترين سرزمين جهان كه ريشه تمامي فرهنگها در جوامع
طبيعي و تمدنها در چند هزار سال ميباشد ،بطور كامل ،تمامي ادوار تاريخي را تجربه و از سر
گذراندهكه جامعه امروزي اروپا به گرد پاي آن نميرسد.آنچه تباه و تضييع شده امروز بايستي
تصحيح و احيا گردد.
 . 1در آمار توصیفی ،دهکها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم میکنند .دهکها نوع چندک هستند.
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نظم اجتماعي استوار بر موجوديت و نيروي پول در وجود مفاهيم عبادت ،جنگ و كار
نابرابري اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در پوشش ايدئولوژيهاي حاكم را چنان مستمرگردانده
كه امروزه در دورة سرمايهداري پندار غلط تغييرناپذيري را به تابوي معنايي مبدلساخته .نظم
تاريخي چنان بوده كه در ُکردستان نظامها و شيوههاي توليد «شبانكارگي ،روستايي ،شهري
سنتي و شهري سرمايهداري» از دوران حاكميت ميتانيها ،هيتيتها ،گوتيها ،كاسيهاـ
ايالميها هر سه وجه شبانكارگي ،روستايي و شهري سنتي را تجربه كردهاند ،ولي امروزه بدليل
مستعمرهبودن ُکردستان هنوز كليت وجه سرمايهداري را کامال نپذيرفته است .بستهبودن شيوههاي
معيشت ُکردهاي زاگرس از همان اوان تاكنون عامل تعيينكننده در عدم بروز و پيدايش كامل
سرمايهداري امروز هستند .اينكه در تمامي اعصار ،شيوههاي شبانكارگي و روستايي تا عصر
پهلوي غالب بودهاند ،كيفيت و سطح مقاومت در برابر عناصر تمدن سلطهگر را اثبات مينمايد.
نظمها ،روابط و مناسبات اربابـ رعيتي ،سرفـ فئودال و كارگرـ سرمايهدار فرمهاي اجتماعي
در هر دورة تاريخي را مينمايانند و ُکردستان نيز هزاران سال است در كنار حفظ بقاياي
فرهنگ كمونالي شبانكارگي و روستايي زير پوست تمدن فشارآور ،دعاوي بازگشت فرهنگي
به شيوههاي معيشت برابر و در يك كلمه جامعة اقتصادي را دارد .در حقيقت آنچه در طول
تاريخ از ميان برده شده« ،جامعه اقتصادي» است .بردهداري ،فئوداليسم و سرمايهداري هم
در ُکردستان همانا نظامهاي بلعنده جامعه اقتصادي بوده و هستند و هر سه مبتني بر نابرابري و
فردپرستي بوده و معناي حيات حقيقي را دربرندارند .اين معنا تنها در ساختار اشتراكي كمونالي
ميتواند موجد گردد .اگر معيشت ،به بنيان اشتراكيت برابر و آزادانه «عبادت و كار» عاري
از جنگ بازنگردد ،احياي جامعة طبيعي كه خاستگاه و مهد آن ُکردستان بوده ،امكانناپذير
خواهدشد .گسستن و نفي جنگ از همراهي با مفاهيم عبادت و كار ،شرط جهاني تصحيح حيات
بشري در هر جامعهاي با اديان و روابط كار متكثر و متمايز است.
در دورة بردهداري ،نمود و ظهور شهر در ُکردستان در اصل جنگ عليه موجوديت وجوه
راستين شبانكارگي و روستا در معيشت و زندگي بود .از اين منظر ،بايستي بر ماهيتهاي اديان
و آئينهای «زرتشتي ،مانوي و مزدكي» ريشهدار در ميترائيسم و وحدت وجودي مزدايي،
پيبرد .آن سه ،مبارزاتي براي احياي جامعة اقتصادي كمونالي را به اوج رساندند .زرتشتي با
اصالت بخشيدن به امور مقدس كشاورزي و دامداري اخالقمدار ،كار را امري پاك ،نهادينه
و هدفمند گرداند .كار را نه به مقولة پول كه به اخالق و سياست معنادار گرهزد و عبادت را
تنها در ارتباط با آن ارزشمند دانست .اين پيامبر اخالق ،آئين كار و زندگي را مرسوم ساخت و
گامي بزرگ براي بازگشت بيشتر به اصل خويش شد .شايد فشارهاي كانونهاي قدرت تمدني،
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آن را دچار ناكاميها و تزلزلهايي در مسير نمود ،اما پيدايش ماني و مزدك در واكنش به
همان فشارهاي بنيانبرافكن تمدن ،بهدادخواهي براي جامعه اقتصادي برآمدند .ماني اصل را بر
برخورد دمكراتيك و سنتزمحور با اديان قرارداد و ديديم كه روية دمكراتيك وي جهاني نيز شد
و حكم يك رنسانس عظيم در ُکردستان و ايران را داشت .مزدك نيز در درون دستگاه تمدني
ساساني كه ماني نيز در خاستگاه آن برآمده بود ،ظهوركرد .وي رهبري بود مترصد فرصت
با هدف برقراري مجدد عدالت و برابري در قالب كموناليسم كه «همبائيه يا كار و درآمد
مشترك» بوده .مالكيت مشاع و مشترك را اساس برقراري قرار داد كه آن را كمونيسم روستايي
مزدك مينامند .همچنين آزادي زن را سرلوحه ذهنيت و رفتار باورمندانه اجتماعي ساخت .ماني
و مزدك فلسفه نوزايش عبادت و كار در بستر ُکردستان از طريق سنتز فرهنگهاي ُکردستاني
با فرهنگهاي طبيعتگرا و دمكراتيك يوناني و رومي در مركز بزرگترين امپراتوري دوران
بردهداري ،ساساني شدند .نظرورزيهاي آنها در خصوص شيوههاي صحيح توليد و معيشت و
فلسفة حيات جامعة اقتصادي خميرمايه قيامهاي مستمر خلقهاي ُکردستان و خاورميانه آن زمان
براي بازگشت به اصل و سرشت طبيعي بشري و ضدتمدني شد .چه ،قيام بابك و امثال وي در
ُکردستان مظاهر عبادات و كار مبتني بر برابري و آزادي معنوي غيرپولپرستانه بود .در ادوار
بعدي بويژه در دوران سيطرة اسالم(عباسيان) حتي ظهور قرامطه كه اشتراكيت و مالكيت عمومي
را میپذيرفتند ،منطبق با اصول بنيادين جنبشهاي زرتشت ،ماني و مزدك پديدار گشتند .اينكه
متهم به مجوسيبودن شدند ،اثباتگر آن مدعاست.
در دورة اسالم و فئوداليسم آن ،اگرچه از شيوههاي بردهداري در معيشت و توليد منطبق بر
مناسبات و روابط نرمتر گذار صورت گرفت و وجوه شبانكارگي و روستايي در مقولة توليد
غالب بودند ،اما نظم سرفـ زميندار نابرابر و تبعيضآميز به قوت خود در ُکردستان با فشار حكام
شهرـ پايتخت مركز همچنان اضمحاللكنندة حقيقت بود .برشمردن برخي ماهيات و ويژگيهاي
روابط و قواعد اقتصاد اسالمي ،تمايزها را بخوبي روشن ميگرداند .اسالم در بستر تمدن مركزگرا
و بر ريل تجارت مبتني بر ايدئولوژي بزرگ تجارت و تجارتپيشگي ظهوركرد .اگرچه
صبغههايي از اجتماعيت و كمونالي را در خود داشت ،اما تمامي قواعد ليبرالي تمدن فئودالي را
پذيرفته و در قالب اصول شريعت به جوامع ارايه داد .طبق اين اصول ،مبنا بر مالكيت خصوصي،
رقابت ،سود و فردمحوري استوار است و مفاهيم و تدابيري چون زكات ،فطره و ماليات نتوانسته
خشنبودن ذهنيت قاعدهمند ساختار تجاريـ ليبرالي اقتصاد اسالمي را تعديل و برپاية مصلحت
عمومي تنظيم نمايد .تمامي عناصر نابرابريساز تمدني از قبيل «پول ،مالكيت خصوصي ،سود،
فئوداليت و بروكراسي در مديريت و انباشت پول و كاال» و بسياري عناصر ديگر در اليههاي
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اصول شريعت اسالمي ،رنگ فرهنگ فئودالي بدان بخشيده و امروزه كشورهاي اسالمي به دليل
همان خصوصيات ،زودتر از ساير جوامع جلب و جذب نظام سرمايهداري ميگردند .خاصتا در
اين نظام انحصاري هم از جامعه براي عبادت ،جنگ و كار ،پول ميگيرند .از خالفت عثمان تا
معاويه يك دوره و از معاويه تا به امروز يك دورة ديگر از تحول در احكام ثانويه و موضوعي
شريعت شكلگرفتهاند .عناصر شهر ،طبقه و دولت توسط معاويه براي تمامي اعراب ،تمدني مقلد
از ساساني و روم به وجود آورد .اين تحول كيفيتي و تمدني شديدتر از زمان معاويه ،ويژگيهاي
حركت جامعة اسالمي بسوي جامعة اشتراكي و برابر را سقوطداد و اين انحطاط ،گروهها ،ف ِ َرق
و مذاهب متعددي را در ادوار بعدي به قيام با هدف استقرار نظم كمونالي ،پديدار ساخت .يكي
از آن واكنشهاي منحصر به فرد در قلب كشورهاي اسالمي ،قرامطه و اسماعيليان بودند كه
از آفريقا تا خاورميانه و حتي ايران را درنورديد .بحث از قرامطه ،در اصل بحث بر سر شيوههاي
توليد معيشت و حيات با آرمانهاي بزرگ بشري حقيقتياب است.
نهضت اسماعيليهـ قرامطه از افكار فلسفي و تعاليم اشتراكي عميق برخوردار بود .آنها بر
اجتماعيـ اقتصادي اشتراكيت در محتواي كتاب جمهوريت افالطون تكيه كردند .هدف،
ايجاد جامعهاي بدور از توحش ،هرجومرج و تعصب و خالي از بردگي و نظام قطاع در ساية
سرمايهداري بود .آنها مالكيت شخصي را برهمزنندة آرامش و امنيت و موجب دوري انسانها
از يكديگر تلقيميكردند .شكاف و تفاوت فاحش ميان ثروت اقويا و فقر ضعفا مورد توجهشان
قرارگرفت .قرامطه با ذكر براهين قاطع ميگفتند كه طبقة مالك براي حفظ ثروت و مصالح
خود ناچار است با قدرت اقتصادي خويش از هستي و موقعيت خود دفاع كند و توسعة مالكيت
فردي نيز پايهاي براي سلطة سياسي و استبداد در حكومت و قانونگذاري است تا به ياري
نيروهاي مسلح ،ارادة خود را در جهت منافع حكومت بر طبقات محكوم و تحت ستم اعمال
کند .در اصل آنچه با قدرتگيري صفويه روي داد ،برقراري همين نظام حاكم و محكوم بود.
صفويه نظام مالكيت فردي را بتدريج بر ضد نظام جماعتي يا كموني هزاران سالة تحت تسلط
حكومت مركزي ،شوراند .صفويه يك دولت بود و ديديم كه قرامطه از دوران عباسيان قريب
سه قرن درصدد مبارزه با پديدة دولت و نفرين آن برآمدند .پديدة دولت و نظام قطاع صدها سال
بود در ممالك اسالمي ژرفيت يافته بود« .دولت» ،قدرت سياسي براي اعمال كنترل ظالمانه بر
«نيروي كار» بود و هماكنون نيز هست .قرامطه ستم اقليت حاكم بر اكثريت محكوم و محروم را
نپذيرفتند لذا درصدد محو آن برآمدند .هدف آنها آزادي و برابري اقتصادي به دور از تبعيضات
قومي و جنسيتي و خالي از سؤاستفادههاي فردي يا گروهي بود .قرامطه به اشتراك در مالكيت
و لغو مالكيت فردي در برخورداري از زمين و ثروت ،ارزاق ،بناهاي عمومي ،كارخانجات،
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وسايل توليد معتقد بودند ،زيرا بهرهکشي ضدسياسي ،ضداخالقي و ضدفكري كه در پايان عصر
عباسي گريبانگير مردم شد ،بر مبناي مالكيت فردي قرارداشت و ميبايست لغو ميگشت .با اين
كار ،وسايل علمي و فني توليد به استخدام عموم درميآمد .قرامطه مساوات عملي در حقوق
و مالكيت و كاهش اختالفات طبقاتي و تفاوت ثروتها را در رأس كار خود قرار دادند تا
بدينوسيله حاجات فقرا را رواكنند .آنها مالكيت فردي را اصل شرور اجتماعي و بر ضد مصالح
عمومي ميدانستند .چهبسا دكانها ،امكانات عمومي و امالك واگذارشده ،تنورها ،حمامها و
غيره را تحت اختيار خود درآوردند و طبق محاسبات خودمديريتي اداره كردند.
فاطميان نيز كه جزئي از اسماعليه و قرامطه محسوب ميشدند به چنين اقداماتي دست
زدند .آنها كوشيدند برادري و برابري حقيقي را ميان نه تنها مسلمانان بلكه همة ملل و قبايلي
كه با يكديگر اختالف قومي ،طبقاتي يا ديني داشتند ،تحقق بخشند .با توسل به نظام اشتراكيت
ميتوان كار و اجتماع را در درون آن انگيزهمند ساخت و تحت يك باور واحد مبتني بر احترام
متقابل ميان ملل و مذاهب نظم داد كه قرامطه اين كار را كردند .قرامطه تمامي آالت توليد را به
صنعتگران واگذارميكردند و نيز نوع كار آنان را تعيين مينمودند و ساختن منازل ،مزارع و
اماكن عمومي برعهدة حكومت بود و چون خانهاي در شرف ويراني قرارميگرفت ،حكومت
بيآنكه مزدي دريافت كند به بازسازي آن ميپرداخت .همچنين آردكردن گندم و جو بر عهده
خودمديريتي بود .مردم نيز دانهها و حبوبات خود را بدون پرداخت مزد آسياب ميكردند .ناصر
خسرو در سفرنامه خود اين احواالت را بخوبي توصيف نموده.
در ُکردستان معاصر دورة قرامطه كه اسالم قرنها بود وارد شده بود ،اوضاع به چه منوال بود؟
از زمان خالفت عمر تا ظهور صفويه ،اكثريت ُکردستان همچنان بر دين پيشين خود بودند .در
دشتها گرويدن به اسالم بيشتر بود و نظام اقتصادي هم استوار بر احكام شريعت آن گشت ،در
كوهستان و زاگرس مرتفع اما وضع طوري ديگر بود و هم دين ُکردها و هم نظام اقتصادي آنها
بصورت مختلط ،آميزهاي از نظم خانداني فئودال در كنار نظم جماعتي يا كموني بود .وجوه
شبانكارگي و روستايي بر شهر غالب بود و اين به خصوصيات كوهستان برميگردد .حيات
ايالت و قبايل و طوايف اكثرا مبتني بر اشتراكيت و همياري بود ،اما اشكال ديگر مالكيت فردي
و بيگاري براي خوانين محلي نيز رواج يافته بود .اتكاي ساختار بر نظم فئودالي بوده .با پيدايش
صفويه اين نظم عميقتر گشت و اشكال اشتراكي بيشتر به حاشيه راندهشد .همهچيز نيز با حمالت
صفويه و استثمار و فشار براي تغيير دين روبرو شد .مسلما تغيير دين ،كيفيات عبادات ،جنگ و
كار را نيز بر طبق مباني دين جديد دگرگون ميسازد و مناسبات مالكيت ،بازار و پول را تحت
تأثيرات متمايزكننده قرارميدهد.
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تا پيش از هجوم صفويه به ُکردها و زاگرس ،اكثريت جامعه هنوز مسلمان نشدهبودند .بويژه
مناطق كوهستاني صعبالعبور زاگرس خاصتا هورامان از تيررس و گزند حمالت دورتر بودند.
صفويه از تبار شيخصفيالدين برآمده بود كه ميگويند از ساللة ُکرد و يكزماني در هورامان
در مسلك دين يارسان و سانها طي طريقت كرده بود .در سال  1501ميالدي صفويه تأسيسگرديد
و با متحدكردن قبايل و نيروهاي ُکرد ،آذري و فارس حمالت به ُکردستان بويژه مناطق هورامان
و كرماشان را آغاز كرد .اين لشكركشيها ،غارتها و سنگدلي شاهان آن سلسله با حكم زور به
تغيير عمده در دين و گرويدن بيشتر به اسالم انجاميد .پيشتر ُکردها به حاكمان خالفت اسالمي جزيه
ميداند ،ولي نقش زور در ُکردستان در موج دوم با صفويه به اعليدرجه رسيد .در اين سطور ما بر
بعد اقتصادي قضيه و تبعات مخرب يورشها و اشغالگري تمركز مينماييم.
مهم اين است كه تا پيش از يورش صفويه كه كموناليسم را اكثرا فروپاشيد و سلطة مركزيتري
را برقرارساختُ ،کردها بهمثابه صاحبان يك فرهنگ كمونالي قوي زاگرسي در كنار نظامهاي
اشتراكي قرامطه و اسماعيليه ،به مدت چندين سدة ،مركزثقل مبارزات اجتماعي براي برقراري
نظمهاي عدالتپرور بودند .بنا بر اعتقاد مزدايي كه ريشه فرهنگ آريايي را تشكيل داده و در فرم
عبادت خاص به پول خيلي وصل نميشود و جنگ را لغو و كار را ترويج ميدهد ،ثنويت مزدايي
مبتني بر امور «معنوي» و «مادي» است ،ولي در گنوسيت يوناني اگرچه ثنويت وجوددارد ،ولي در
فلسفة آنها معنويت(نور) بر ماديت(ظلمت) ترجيح داده ميشود .همانطور كه از حيث علمي عيان
است ،كيفيت اعتقادات و باورها بر نحوة معيشت و فعل اقتصادي تأثيرميگذارد .در اديان مزدايي
بويژه باورهاي ُکردها در دوران صفويه ،برابري معنايي ميان امور معنوي(عبادت) و امور مادي(كار
اقتصادي) نوعي توازن و تعادل وجود دارد كه به فرهنگ نوسنگي و انقالب زراعيـ روستا بازميگردد.
ِ
ِ
درباري متكي بر اصالت قدرت و پول شد و بُعد معنويات را به حاشيه راند،
علوي
صفويت كه شيعة
در اصل ،هم دورة انحطاط اسالم و هم آئينهاي غيراسالمي در ايران و ُکردستان گرديد .عبادت و
كار توأمان نزد ُکردها اگرچه ضرباتي از ناحيه فشارهاي تمدني سومري و هخامنشي خورده بود ،ولي
با پيدايش صفويه ،فروپاشيد و تنها در مناطق دورافتاده كوهستاني بصورت نحيف بقايش را در ميان
برخي جماعتها حفظ نمود .يورش و سلطة صفوي نتوانست شيوههاي شبانكارگي و روستايي در
ُکردستان را نابود سازد ولي بر مناسبات دروني و فرم مالكيت و روابط معيشتي و كار در آن دو ،تأثير

گذاشت .شهرگرايي در مناطق زاگرس ،محوريت و مركزيت اقتصادي نداشت ولي تجارت با خارج
و كشورهاي همسايه را همچو بازار ُکردها و تنظيم آن را در دست داشتند و حكام محلي در آن مأمن
ميگزيدند .آنها نمايندگان دولتهاي مركزي ايران بودند و حلقه «شيخ ،آغا و دولت» در ُکردستان
همچو نمايندگان امور عبادت و جنگ ،سلطة سياسيـ اجتماعي را برقرار و از ناحية حاكميت قاطع
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خويش ارتزاق ميكردند .تنظيم مناسبات اقتصادي و معيشتي نظام فئودالي در دست آنها بوده و
جامعه و كار و رنج آن در طول خواستههاي زيادهخواهانه آنها قرارگرفتهاند .مهم نيست كه از دورة
صفويه تا به امروز جادة ابريشم ،روابط تجاري و صادرات و واردات و توليدات ايران و ُکردستان با
جهان خارج در چه وضعيتي بوده؛ مهم ساختار نظام اقتصادي و توليدي فئودالي بر ريل نابرابري و
تبعيض است .اتكاي بر مالكيت فردي ،مقولة سود ،زمينداري كالن ثروتمندان و خوانين ،مالكيت
بر روستاها و چپاول توليدات و محصوالت شبانكارگان و روستائيان ،اصليترين مسايل بحرانزاي
ساختاري بودهاند .اين نظم امروزه هم با تفاوتهايي جزيي ادامهدارد .در اين ادوار ،اصل بر اين است
كه نظام اقتصادي مستقل در ُکردستان وجود نداشته و هميشه در شهرها در سطح فزاينده و در روستاها
در حد نسبي تحت حاكميت مركزي ايران بوده .خوانين محلي به رشد و توسعه اقتصادي اهميت
نميدادند .زمينداري و بهرهمالكانه براي خوانين و ارتزاق از ناحيه پيشنمازي روحانيون(شيخ) براي
مساجد در كنار بدستآوردن امالك موقوفه ،در ُکردستان هم شبيه ساير نقاط ايران بوده .دولت
مركزي ،نهاد جنگ بزرگ است كه با برقراري سلطة بر نهاد محلي حكومتها ،هميشه ُکردستان را
عرصة لشكركشيها ،سركوبها و تاختوتازها قرار داده .باجگيري ساالنة دولتمركزي فشارها بر
جماعات شبانكارگي و روستايي را تشديد ميساخت ،زيرا خوانين محلي بهقصد حفظ منافع مادي
خويش كمبودها را با ازدياد مالياتها و باج و خراج براي عامة مردم ،جبران ميكردند .مالكيتهاي
اشتراكي در برابر سيستم مالي و ديواني دولت هميشه مقاومتگر بودهاند ،به همين دليل سلسلههاي
متفاوت ايراني اصل را بر ساختارهاي كنترلپذير مالكيت خصوصي و زمينداري فئودالي گذاشتهاند.
خوانين محلي(آغا) در نقش عناصر عقل و اراده نظام فئودال تحت امر دولت مركزي و پايتخت ،در
مقولة ايجاد اقتصاد محلي مردمستيز گناهكارند .رسم تيولداري ،امالك موقوفه ،امالك سلطنتي و
خردهمالكي از دورة صفويه به اوج مانعشدن به پايتخت رسيد.
محصوالت و فرآوردههاي كشاورزي و دامداري در وجوه توليدي شبانكارگي و روستايي در
ُکردستان ،هميشه كفاف نيازهاي محلي را كردهبود ،اما ساختارهاي مالياتي و بهرة مالكانه در دورة
زمينداري بزرگ از صفويه تا پهلوي ،معيشت را در حد بخور و نمير سقوط داد .تجارت مراكز
شهري ُکردستان با محصوالت و فرآوردههاي روستايي ،بصورت تجارت كالن نبوده .جنگ با
عثماني ،روسيه و ساير همسايگان ،مدام ُکردستان را محل فوران بحرانهاي معيشتي و كميابي عرضه
كاال ساخته بود .ثبات در عرصة توليد و بازار بهدليل فشارهاي دول متخاصم منطقه(عثمانيـ صفوي)
و زورستانيهاي خوانين و مالكين محلي در كنار جنگهاي حكومتهاي محلي ُکردستان ،هميشه
متزلزل گشته.

فصل ۴

تحوالت اجتماعی فراگرد نظامها
بررسي تحوالت اجتماعي و به تبع آن اقتصادي در چارچوبهاي نظامهاي فئودالي و
سرمايهداري در هر دورة در ُکردستان ،ما را بر آن ميدارد كه دگرگونيهاي عميق سيستمي را بر
بنيان دو مقولة كالن «مالكيت» و «شكل توليد» بدست بگيريم .برخي محققان و صاحبنظران
در كنار امر مالكيت ،امر «تقسيم كار» را قرار دادهاند ،اما تقسيم كار به خودي خود نميتواند هم
در ايجاد اشكال توليد و نظامهاي مالكيتي نقش بنيادين داشتهباشد؛ زيرا در هر دو نظام اشتراكي
و خصوصي ميتواند وجود داشتهباشد .بنابراين ،تحوالت بزرگ در مقوالت انواع مالكيت و
اشكال و يا وجوه توليد اولويت موضوعي مييابند .از چه زماني نظامهاي بردهداري ،فئودالي و
سرمايهداري در ُکردستان به نسبت تغييرات مالكيتي و توليدي رخ دادهاند .در طي تاريخ هر دو
تحول در بستر بغرنج شهر به ميان آمدهاند.
نخست مفاهيم چارچوبي را برشمريم:
1ـ نظام بردهداري:
مالكيت مطلق خصوصي از آن شاه و ارباب و كاهن(روحاني) بوده .روابط مبتني بر نظم
اربابـ رعيتي حق مالكيت براي برده را به رسيمت نشناخته .در اين دوره اگرچه اشكال توليد
شبانكارگي و روستايي در كنار دولتشهري نمو بارز داشتهاند ،اما حاكميتها مركز مديريت
را دولتشهرها قراردادهاند .پس پادشاه ،كاهن و دولت هم مالكيت و هم اشكال توليد را تحت
سلطة سياسي خويش درآوردهاند .در اين نظام ،برده نه تنها حق مالكيت زمين بلكه حق تملك
بر خود را نيز ندارد .انحصارات مطلق است و از دورة سومريها تا فروپاشي روم ادامهمييابد
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كه جامعه ،طبقاتي ميباشد .خصوصيات بردهداري«:دولت ،توليد سنتي و بيشينه سود و ارزش
افزوده».
2ـ نظام فئودالي:
در گسترة جهاني ،فئوداليسم و انحصارات تمدني آن از امپراطوري روم الي آمستردام در
سدة شانزدهم را از حيث زماني دربرميگيرد ،اما در ايران و ُکردستان ،تا اواخر دورة قاجاريه
خاصتا در بعد اقتصادي مستمر گشت .قدرت اقتصادی و سیاسی در دوران فئودالی در ایران در
شهر متمرکز بوده ولی در اروپا در روستا .انواع مالكيتها و شيوههاي توليد را در اين دورة نام
ميبريم:
اشكال مالكيت :مالكيت غالب ،خصوصي است اما مالكيت اشتراكي نيز وجوددارد كه
وجود هر كدام به پيروي از شيوههاي متمايز توليد ارتباط دارد.
الف ـ امالك زمينداران بزرگ
ب ـ امالك سلطنتي يا شاه
ج ـ امالك دولتي (خالصه)
ح ـ امالك موقوفه
خ ـ زمينداري متوسط
چ ـ خرده مالكي دهقاني
د ـ خوشنشيني
ذ ـ پيشهوران
ر ـ كارگران
اشكال بهرة مالكانه:
الف ـ كااليي
ب ـ مزارعه
ج ـ مناصفه
ح ـ يكسوم
چ ـ ماليات و باج و خراج
خ ـ دو سوم
د ـ  20درصد
ذـ بهرة مالكانه نقدي(در اواسط دورة فئودالي بتدريج معمول گرديد و به دهقان آسيب رساند).
شيوههاي توليد :شبانكارگي ،روستايي و شهري.
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انواع طبقات :فئودال بزرگ ثروتمند ،فئودال متوسط و فقير.
خصوصيات فئوداليسم«:دولت ،دولتـ ملت(متأخر) ،توليدسنتي و غيرصنعتي ،بيشينه سود و
ارزش افزوده».
در دورة فئودالي روابط سرف و زميندار جاي اربابـ برده را گرفت و سرف حق داشت از
قطعه زميني برخوردارگردد و تملك بر وجود و بدن خود و حتي حق ازدواج و داشتن خانواده را
داشت و بسته به اينكه جماعت متعلق به او در كدام شكل از اشكال توليد شبانكارگي ،روستايي
و شهري سنتي بوده از درجة آزادي بيشتري برخوردار گشت.
 3ـ نظام سرمايهداري:
نظام سرمایهداری بصورت عام از اواسط قاجاریه بدینسو ملل ایران را تحت فشار قرارمیدهد.
این نظام بصورت خاص در ايران از اواخر قاجاريه و خاصتا از دورة پهلوي رضاخاني تا به امروز،
ولي در ُکردستان به دليل مستعمره بودن ،پس از انقالب سفيد و اصالحات ارضي رايج گشت.
كارگرـ بورژوا (سرمايهداري) همچو دوگانه هويتي در ساختارهاي متحول اجتماعي برآمدند
و ليبراليسم و فردگرايي نوع مالكيت غالب خصوصي را نشاندند .در اين چارچوب نظري،
مالكيتهاي دولتي نيز به واسطة نوع حقوق دولت ،خصوصي و غير اشتراكي تلقي ميگردند
و اگرچه مهر عنوان عمومي را بر خود دارد ،اما مشاعيت بر حقوق سلسلهمراتبي و انحصارات
تمدني گره خورده است .اگرچه بازرگانی خارجی(سرمایهداری تجاری) قبل از رشد بورژوازی
اروپا در ایران وجودداشته ،سرمایه از سوی تجار ایرانی انباشت میشد اما به سبب فقدان حق
مالکیت و امنیت قانونمدار ،سرمایهداری شکل نمیگرفت .در ایران ،همیشه برای حصول قدرت،
مآال ضابطهای جز خود قدرت وجودنداشته .بهواسطه مفهوم قدرت و نهادهای عریانش ،قانون و
سیاست اگرچه وجودداشتند ،اما چون همهچیز قدرت بود ،همانند نوع اروپا نبودند .سقوط یک
دولت استبدادی ،سبب تغییر نظام استبدادی میشد ،چون نه بدیلی برای این نظام متصور بوده ،نه
ضابطه و مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجودداشت.
اشكال مالكيت :خصوصي و فردي
الف ـ مالكيت فردي و امالك سرمايهدار(بورژوا)
ب ـ امالك دولتي سرمايهدارانه
ج ـ امالك موقوفة سرمايهدارانه
ح ـ سرمايهداري متوسط (خرده بورژوا)
خ ـ كارگر و كارمند
شيوههاي توليد :چهار شيوة توليد شبانكارگي و روستايي ضعيف ،شهري سنتي و شهري
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صنعتي غالب .بنا به جمعيت ،درصد توليد بيشتر متعلق به شهر هستند.
انواع طبقات :جامعه شديدا طبقاتي است كه سلسله مراتب و درجات قويا تبعيضآميز و
بسيار متغيير آن  10دهك از بااليي تا پائين را در رديفهاي غني ،متوسط و فقير به ميان آورده
كه بر حسب ميزان ثروت و درآمد و مطابق خط فقر جايگاهشان تعيينميگردد .حق كارگر،
اگرچه از سوي بانيان نظام سرمايهداري ،دوسوم براي كارگر و يكسوم براي كارفرما تبليغ
ميشود ،اما معموال دوسوم و يا اغلب سه چهارم براي كارفرما در نظر گرفته ميشود .صنعت و
تجارت بر شبانكارگي و زراعت روستايي كامال مسيطر است.
خصوصيات سرمايهداري« :دولت ـ ملت ،صنعتگرايي ،بيشينه سود».
ماهيت سرمايهداري:
1ـ شكلي از اقتصاد نيست ،يك فرم قدرت است.
2ـ داراي سه عنصر «بيشينه سود ،دولتـ ملت و صنعتگرايي» است.
3ـ انحصارگر ميباشد.
4ـ جامعه را شديدا طبقاتي و نابرابر ميسازد كه طبقة حاكم ،بورژوا است و از رأس تا پائين
بر حسب درجات متمايز ده دهك بااليي تا پائيني ،به افراد اجتماع ،پايگاه ميبخشد.
5ـ توليد با هدف كسب سود و پول بيشتر صورت ميگيرد نه رفع نيازهاي انساني.
6ـ مالكيت خصوصي افسارگسيخته كه تنها وجود مالك در آن مهم است ،نهاد آن است.
ِ
گرگ صنعت با هوس سيريناپذير كسب سود ،نهاد ديگر آن است.
7ـ بازار آزاد با روابط
8ـ عوامل توليد يعني «كار ،زمين و سرمايه» را براي كسب قدرت و پول تحت كنترل
انحصاري درميآورد.
9ـ كارگران را با ابزار كارمزد اسير خود ميسازد.
10ـ انواع سرمايهداري تجاري ،صنعتي و مالي را در سه دورة طي نموده و با نئوليبراليسم ،در
پي اوجگيري مخاطرهآميز برآمده.
11ـ ليبراليسم سلول بنيادين فردپرستي در سياست ،اقتصاد ،ايدئولوژي و در كل ،فرهنگ
برايش محسوب ميگردد .بدون ليبراليسم اقتصادي كه اصل فكري آن است ،انحصار قدرت
سياسي ناممكن است و محققا «فرد» وجود حقيقي و «اجتماع» وجود اعتباري تعريفميگردند.
چون تنها اصالت و آزادي فردي ،حقيقي است ،فرد داراي قدرت سرمايهاي ميتواند اجتماع را
قرباني منافع خود سازد.
12ـ روش علمي پوزيتيويسم را براي بقا و تداوم بكارميگيرد.
13ـ شديدا بر سه عنصر تمدني مركزگرا يعني «طبقه ،شهر و دولت» متكي است اگرنه
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فروميپاشد.
14ـ پديدة دولت بهمثابه نخي هر سه سرمايهداري تجاري ،صنعتي و مالي را بههم پيوند
ميدهد و متحقق ميگرداند .لذا سرمايهداري غيردولتي كه نوع آن را بصورت نئوليبراليسم تبليغ
ميكنند ،وجودندارد.
15ـ بروكراتيسم شديدا نظام سرمايهداري را شكلميدهد.
16ـ جامعه يك وجود مصرفكننده تلقيميگردد و رقابت و بازار بهمثابه دو اصل نظام و
عرضه و تقاضا را خود تنظيم ميكنند و با هزار ترفند و شگرد اجازه نميدهند مصرفكننده نوع
نيازها و تقاضاهايش را خود تعييننمايد .دولت نيز در اين مسير ،پشتيبان فرد و سرمايهدار است.
17ـ سود تنها انگيزه است كه از آن فرد است و در مقابل كارمزد قرار دارد كه انبوهي از
اجتماع كارگران ميباشد.
18ـ اخالق ،وجدان ،انصاف و سياست دمكراتيك محلي از اعراب ندارند و قانون اساسي
خشن جاي همه آنها را ميگيرد و باني و حافظ آن در خدمت فرد ،دولت است.
19ـ شيوة توليد غالب« ،صنعتي و مالي» است كه امروزه در عصر فينانس مالي و جهانيكردن،
شيوة مالي ارجحيت دارد و شيوههاي توليد شبانكارگی ،روستايي و حتي صنعتي ،بيارزش تلقي
ميگردند.
20ـ بيكاري و مز ِد كم از اصول فكري حفظ قدرت مالي در دست سرمايهدار ميباشد.
21ـ همة پديدهها و اصول سرمايهداري با شعار گلوباليسم و نئوليبراليسم ،جهاني گردانده
ميشود و جهان را در دورةهاي گريزناپذير «رونق ،ركود و بحران» سهيم ميسازند.
22ـ سرمايهداري ،نظام خصوصي ضد نظام اشتراكي و كمونالي است ولي هيچگاه نميتواند
بصورت کامل خود را مطلق گرداند و نيازمند اجتماع و كمونها نباشد فقط بر آنها سلطه برقرار
ميكند.
23ـ اقتصاد بازار شرط بقاي سرمايهداري است و روابط اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،
ايدئولوژيك ،فرهنگي ،هنري و غيره همه مبتني بر پول برقرارميشوند ولي قدرت و پول در
دست عدهاي قليل متمركز ميشود.
24ـ پديدههايي مانند از خودبيگانگي فرهنگي ،طبقاتيبودن شديد ،بيكاري ،نابرابري و
بيثباتي از آن سرمايهداري هستند.
در سطور پيشارو به تفسير يکايک آن سه نظام در ُکردستان میپردازيم و تحوالت اجتماعی
منبعث از آنها را تفسير مینماييم.
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الفـ ُکردستان در دورة بردهداري
در دوران بردهداري ،پيدايش و رشد دولتشهر در ُکردستان همانند سومرـ آشوري قوي
نبود كه به نسبت آن ،طبيعتا مالكيتهاي اشتراكي و اشكال توليد شبانكارگي و روستايي،
قويتر بوده .تا اواخر مادها و مبدلشدن آن به امپراتوري ،سيستمهاي كنفدراسيون قبايل در
چارچوبهاي شبانكارگي و روستايي ،ساختار جوامع را شكلدادهبود .متعاقب پيروزي بر آشور
«تشكيل ارتش قوي ،قلمرو وسيع ،احداث شهرها به تقليد از آشور ،رشد بروكراتيسم مديريتي
و اداري و تحول طبقاتي» ُکردستان هم در تمدن بردهداري ادغامگشت .البته بايد در نظر داشت
كه كيفيت اين دگرگوني ساختاري اجتماعي و دولتي نه كامال شبيه نوع سومري بود و نه نوع
هخامنشي كه پس از آن ظهوريافت .ابتدا برخي جماعتها در قرون دوم تا چهارم ميالدي
مورد استثمار اربابان قرارگرفتند نه افراد .پس برده بودن ،به معناي كامل كلمه وجود نداشت.
تا پيدايش ساسانيان ،اگرچه تحول اجتماعي و فرهنگي شهريـ تمدني حاكم شده و ولو روابط
مبتني بر قواعد بردهداري است ،اما در محيطهاي شبانكارگي و روستايي ،مناسبات عميق و
تاريخي كمونالي همچنان پابرجاست .جماعتهاي خودمدير آزادي خود را از دست دادند .در
دورة ساسانيان ،متأثر از تحوالت سياسي و اجتماعي آن امپراتوريُ ،کردستان نيز به دورة نظام
فئودالي گذارميكند .ولو دولت بردهداري است(اما نه از نوع بردهداري كالسيك) ولي كماكان در
كنار مالكيت دولتي واقع در بستر شهر ،مالكيت اشتراكي در بستر حيات شبانكارگي و روستايي
به قوت خود باقيبوده .كشاورزي با حقابههاي متعلق به دولت ،رؤساي عشاير و خوانين ،براي
دولت و ايالت روستايي تنظيم ميگشت .دولت بردهداري نرم ،از جماعتهاي شبانكارگي و
روستايي باج و خراج دريافت ميكرد .اكثر زمينهاي مناطق قابلدسترس ،دولتي بودهاند و با
انعقاد قرارداد ساالنه به دهقانان و شبانكارگان واگذار ميشده اما در بسياري مناطق هم تملك
زمين مزروعه از آن خود جماعات بوده .نظام اشتراكي و همياري كه مزدك آن را همبائيه و كار
مشترك ناميده ،نظم حاكم بر ُکردستان بود .اين روابط و كيفيات بردهدارانه نرم در دورة ساساني
همچو مرحلة نخست و در دورة ورود اسالم همچو مرحلة دوم ،تحوالت كيفي اجتماعي بخود
ديد .به هر تقدير ،مالكيت اشتراكي و شيوة توليد روستايي در كل دوران بردهداري در ُکردستان
بر ساختار و موجوديت شهري ،غالب بود .همانطور كه بردهداري نتوانسته بود ،فئوداليسم هم قادر
نگشت مالكيت اشتراكي خارج از ساختار خود را جز در شهرها ،روبه زوال برد .قضيه شهر تا حد
زيادي متفاوت است و اشراف داريم كه شهرنشيني تا ظهور دورة پهلوي سرمايهدارانه ،هيچگاه
عنصر غالب در ُکردستان ،خاصتا زاگرس نبود .بويژه ،مناطق كوهستاني با مناطق دشت تمايزات
عمده داشتند و روستا تكيهگاه اصلي معيشت و حيات در كوهستانات بوده.

 206تحول رژیمهای اقتصادی

نظام بردهداري در ُکردستان هيچگاه به اندازه كشورها و ممالك همسايه ،تكامل يافتهنشد.
قويبودن فرهنگ تعاون به نسبت ويژگيهاي جغرافيايي زاگرس و تحوالت سياسي هر دورة
كه معموال اشغال ُکردستانات بوده ،اجازه رشد كامل به بردهداري نداد .در دورة مادها مالكيت
اشتراكي و شيوههاي توليد جماعتي از حيث كمي بر مالكيت دولتي و فردي تفوق داشت .در
دورة هخامنشي(بويژه داريوش) ولو دولت مركزي قوي (در مادها دولت مركزي ،محلي از اعراب نداشت)
پديدارگشت ،ولي ُکردستان همانند ايران آن روز ماهيت مادي خود را حفظنمود.
در دوران بردهداري ،شهرها اگرچه كوچك و كم تعداد بودند و نواحي زاگرسي شرق
ُکردستان ،ايالت و قبايل شبانكاره و روستايي را در خود ميگنجاند ،اما مكانهاي فشار دولت
مركزي ايران بر ُکردستانات از طريق حكام محلي بود .در ادوار سلوكي و اشكاني خودگرداني
كامل ُکردستان محرز بوده .فقدان حاكميت مركزي قوي شبيه هخامنشي و ساسانيُ ،کردستان
دورة سلوكي و پارتي را كه تقريبا شش قرن بوده ،خودمدير گرداند .اينكه ُکردستان همانند
مادها ديگر داراي دولت مركزي نيست و تابع مطلق سلوكي و اشكاني هم نبوده ،كيفيات حيات
شبانكارگي و روستايي و مالكيتهاي جماعتي را نمايانده .شايد در اين دورة مالكيتهاي
خصوصي و فردي وجود داشته ،اما همانطور كه در اسناد باستاني يافتهشده در هورامان (قرن اول
پيش از ميالد) هويداست ،خريد و فروش ملك بالمانع بوده ،مشروط به اينكه رضايت همسايهها
جلب گردد .طرفين معامله به دليل اينكه جزو جماعتها يا كمونتهها محسوبميشدند و ذيحق
بودند ،ميبايست شروط جماعتي را در اولويت قرارميدادند.
مقولة بنيادين اين است كه در دورة بردهداري ،مجتمعها و كمونتههاي با مالكيت اشتراكي
و پيرو شيوههاي توليد شبانكارگی و روستايي ،نمايندگان واقعي قطب اجتماعي مبارزه براي
آزادي و دمکراسي در چارچوبهاي حيات كمونالي خارج از حيطة تمدن مركزگرا و خشن،
بودهاند .آنها به واقع عناصر تمدني طبقه ،شهر و دولت را برنتابيدهاند و تسليم فشارهاي مرگبار
نيز نشده و مقاومت كردهاند .پس تاريخ ،محصول مبارزة طبقاتي صرف نيست ،مبارزة كمونالي
ريشهدارتر و متكثرتر از مبارزة طبقاتي بودهُ .کردستان نيز در دورة بردهداري آن شيوة مبارزاتي
را دربرگرفته زيرا از دوران هخامنشي به بعد تحت اشغال و فشار از ناحية تمدن مركزي دولتگرا
و طبقاتي بوده.
بـ ُکردستان در دورة فئوداليسم
فئوداليسم براي نخستينبار با سلبآزادي از جماعتهاي آزاد و مبدلشدنشان به رعاياي
وابسته به ارباب و پادشاه ،در دوران ساساني تثبيتگشت .در اين نظام جديد ،روحانيون و اشراف
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از پرداخت ماليات معاف بودند .مالكين كوچك جهت فرار از زير بار مسئوليت مالياتهاي
كمرشكن و ظلم مأموران نظامي ،يا زمينهاي خود را ترككردند و يا در اختيار اربابان قدرتمند
گذاشتند و به التجاء آنها درآمدند .اين پويش نابرابريساز به پيدايش زمينداران بزرگ كمك
نمود .با ورود اسالم ،مرحلهاي ديگر از فئوداليسم سربرنهاد .نخست ،اشرافيت و سلطنت عربي
بر مناسبات نظام فئودالي در ُکردستان حاكميت برقراركردند .بويژه عباسيان با أخذ بهرة مالكانه
و جزيه ،دورةاي را طي نمودند .سپس در يك دورة زماني بعدي ،اشرافيت جديدتر تركان
همراه با ديوانساالران و زعماي فارس كه در دستگاه سالطين عرب مناصبي داشتند ،جايگزين
طبقات نظامي و اشراف زميندار عرب شدند .فرم اقطاع 1كه در نهاد كشاورزي اروپاي قرون
وسطي «نفيس» ناميده ميشد ،معمولگرديد .اقطاع در سدةهاي مياني بصورت غيرموروثي و
تنها با هدف انتفاع تا پايان عمر ،واگذار ميشد كه شكل مسلط مالكيت ارضي در سدةهاي
ميانه در ايران بود و موجوديتش را تا دورة مشروطيت حفظنمود .اقطاع بر اساس مبادله عوايد
زمين در ازاي خدمات نظاميـ اداري بين شاهـ دولت و سركردگان سياسي و نظامي اعطاميشد و
بهمثابه كلمه يعني «قطعه زمين» .انباشت قطعههاي زمين از سوي يك ثروتمند موجب شكلگيري
قدرت سياسي و نظامي آنها و در نتيجه كسب وضعيت نيمهخودمختاري گرديد .زيرا قلمرو وسيع
حكومتي شاهان را پارهپاره كرد .حكومتهاي تاريخ ميانة ايران عالوه بر اعطاي زمين به اربابان
نظامي ،قسمتي از قدرت سياسي خود را نيز به آنها واگذار ميكردند.
در ُکردستان تا ظهور صفويه ،مالكيت اشتراكي ايالت و قبايل و طوايف بر زمين و پرداخت
باج وخراج به دولت ،بر نظام بردگي و سرفي پيشي گرفتهبود .وقتي ساسانيان جماعتها يا
كمونتههاي خودبنياد را از بين بردند ،اين فرمها در ُکردستان بطور كامل از ميان نرفتند .با وجود
پيدايش فئوداليسم در ُکردستان ،اما مالكيت اشتراكي جماعتي به مدت چند قرن بويژه تا دورة
صفويه برقرار بوده و همبائيه بنيان و پايه كار و توليد شد .دهقانان تنها حق استفاده از درآمد
زمين را داشتند و از مالكيت برخوردار نبودند .دولت و مالكان ،ماليات و اجارة زمين را أخذ
ميكردند .در ُکردستان نيز بهرهمالكانه به سه صورت متفاوت «بيگاري ،كااليي و نقدي» أخذ
ميشد .ولي انواع پرداخت بيگاري و كااليي رايجتر بود .روابط ايلي ،عشيرهاي و طايفهاي
نيرومند در ُکردستان ،مسبب ابقاي نظام جماعتي و اشتراكي شده بود .با توجه به اينكه مركز
اصلي حكومت ساسانيان كرماشان تا مدائن بود ،اعراب با تصرف آن مناطق ُکردستان ،تمامي
زمينها و امالك پادشاهان و خانوادههاي ساساني ،روحانيون(موبدان) و آتشكدههاي زرتشتی
را تحت تملك سلطنت خود درآوردند .فرماندهان و اشراف عرب بسياري زمينهاي زراعي
 . 1اقطاع در اصطالح ،واگذاری اراضی از سوی حکومت مرکزی به مقطع برای مدت معینی است و در لغت به معنی قطایع و مفرد آن قطیعه است .اقطاع
در زمان آل بویه رواج پیدا کرد.
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ُکردستان را تصرفكردند .آنها در كنار حاكمان و مالكان محلي ،طبقة فئودال را بهوجود
آوردند .در اين دورة ،مالكيت زمين ،قابل خريد و فروش و يا واگذاري به ديگران نبود.
در قرن  11ميالدي ،شيوة اقطاع در مالكيت پديدآمد و اقطاعدار ،دهقانان بودند .در اوايل،
ماليات نيز از دهقانان أخد ميشد ولي بعدها فئودالهاي بزرگ و واليان جاي دهقانان را گرفتند.
در اصل ،اعطاي زمينهاي اقطاعي به دهقانان و سپس خريد اقطاعها از سوي ثروتمندان ،موجبات
پيدايش نظام فئودالي را بتدريج فراهمآورد .بطور همزمان ،زمينداران بزرگ نوظهور ،زمينهاي
جماعتها يا كمونتهها را نيز تصرف كرده و يا ميخريدند .اين تحول در روستاها ،وابستگي
جمعي به فئودالهاي بزرگ و پادشاهان را درپيآورد .از اين پس ،فئودالهاي محلي مسئوليت
جمعآوري ماليات را در كنار أخذ بهرة مالكانه و پرداخت بخشي از بهره به دولت را برعهده
گرفتند و در مرحلة بعدي ،تكوين فئودالي ،كمكم مناصب و قدرت سياسي از قبيل واليگري
محلي از سوي دولت مركزي به آنها واگذارشد .تجميع ثروت و قدرت محلي ،حكومتهاي
محلي فئودالهاي بزرگ را تقويتنمود .با پيدايش سلجوقيان ،ديگر اعطاي اقطاع به مردم از
سوي دولت ،مرسوم گرديد .اين تحولي بصورت انتقال مالكيت بود كه موروثيشدن ملك را نيز
در بر داشت ،اما پرداخت بهرة مالكانه و مسايل بيگاري براي دولت و مالكين همچنان رفع نشده
بود .مغولها با ورود به ايران و ُکردستان ،نظام فئودالي با اشغال زمينها كه «اينجو» گفتهميشد
را خشنتر ساختند .اشراف مغول و ايراني ،خوانين محلي ُکرد ،روحانيون و كارمندان دولت ،از
جمله فئوداليهاي بزرگ شدند .ظلم و ستم مغوالن به جايي رسيد كه اكثرا هشتدهم محصول
از سوي روستائيان زارع به دولت و اربابان تحويل داده ميشد .سراسر قرون سيزده و چهارده
ميالدي بدينمنوال گذشت.
دامداري شباني ،كشاورزي ،توليد صنعتي سنتي و بازرگاني محدود ،شيوههاي غالب و معمول
در قرون حاكميت مغول بودند و از ناحية هر چهاربخش ،ماليات و بهرهمالكانه أخذميگرديد.
فرماندهان و لشكريان مغول صاحبان اقطاع بودند و در زمان غازانخان(قرن  )14تنها حق استفاده
از درآمد زمين را داشتند و روستائيان بهرة مالكانه را به صاحبان اقطاع ميدادند« .سيورغال» نيز
كه به سپاهيان برجسته مغول و تركمانان واگذار ميشد بسيار به «فيف» اروپايي شباهت داشت
و از آن جهت كه موروثي بود ،از پرداخت باج و خراج معاف بود و فرد داراي آن را واجد
مصونيت قضايي ،اداري و مالي ميكرد.
در فئوداليسم هراندازه فئودالهاي بزرگ شكلگرفتهاند و امتيازاتشان بيشتر شده ،قدرت
دولت مركزي تضعيف گشته و حكومتهاي نيمهخودمختاري از سوي بوميان تأسيس گشتهاند.
در ُکردستان متأثر از ساسانيان ،حاكميت سالطين عرب و اسالم و نيز اشغالگري مغوالن و
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حاكميت تركان و اشراف فارس ،خوانين محلي بهمثابه فئودال سربرآورده بودند ،اما از حيث
فراگيري كل مناطق بويژه مناطق كوهستاني زاگرس ،هنوز به مرحلة تكامل نرسيده و چهبسا
جماعتهاي كمونال با روابط اشتراكي همچنان حرف اول را ميزدند .برآمدن صفويه كه با
يورش به ُکردستانـ هورامان ،اشغال مناطق و حتي تغيير اجباري دين كهن آغاز شد ،دوران
فئوداليسم را در ُکردستان واقعيت عميق بخشيد.
قديميترين كتاب از نويسندگان ُکرد ،شرفنامه اشرف بدليسي است كه از نظام فئوداليسم و
پيدايش آن در ُکردستان بحث نموده .نقطهعطف جدي ،آغاز صفويه در سال  1501است كه طي
آن ،كمونها بشدت ضربه خوردند و فئوداليسم در ُکردستان نهادينه گشت .امر اساسي ،تثبيت
نوع مالكيت فئودالي است كه اشاعه آن با اشغال نظامي همزمان ،صورتگرفت .حكام محلي
ُکردستان به دستنشاندگان صفويه مبدلشدند .شكل جديد اقطاع در صفويه« ،تيول» بود كه
بصورت غيرموروثي واگذار میگرديد و غالبا به عنوان «واگذاري حق استفاده از مالياتهاي
محلي» از سوي شاهان صفوي به حاكمان و فئودالهاي ُکردستان واگذار ميشد .فئودالها در
ُکردستان لقب خان و مير يا بيگ داشتند .سلسله مراتبهاي «پادشاه ،خان و مباشر»« ،پادشاه،
فرمانده لشكرـ سياسيون و خوانين محلي» و نيز «پادشاه ،روحانيون و مباشران» در ُکردستان
عناصر فئوداليسم را تشكيل ميدادند .رسم معمول تيولداري در اين دوران هم نوعي جديد از
اقطاع ،تغييرات ساختاري جزيي به ميان آورد كه گاه كار بر روي زمين بود و گاه انجام خدمات
دولتي از قبيل جمعآوري ماليات .تيول به ورثه انتقال نمييافت .در قرن هفدهم شاه صفوي
زمينها و چراگاهها را ميان عشاير تقسيم كرد كه هر سهم را «يورت(زمين)» ميگفتند.
بحرانهاي درهمتنيده اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيكي ،ساختار دولت صفوي را تضعيف و
آخر سر ساقطنمودند .ازجمله علل انقراض صفويه ،مخالفت ُکردها با دولت مركزي بود .زيرا
در سال  1722ميالدي كه در ُکردستان حكومت محلي اردالن قوي بود ،نظم اقتصادي ميان
صفويه و اردالني ،دو جانبه بود ،اما صفويه كه پيشتر شيوة توليد و حيات جماعتي يا كموني
را تضعيفساخته و تغيير دادهبود ،اينبار با خودكامه و مركزيشدن شديدتر ،موجبات خشم
زمامداران حكومتهاي محلي را فراهمآورد .صفويه «اصالحات ايالتي» در سدة هفدهم
انجامداد كه در پي آن از آمادگي نظامي مناطق و ايالتها بويژه ُکردستان ،كاست ،زيرا سران
ايل و زمامداران از رأس حكومت ايالتها كنار زدهشدند تا بدينوسيله قدرت دولت مركزي
تقويتشود .اين خودكامگي گذشته از خصومت سران حكومتهاي ايالتي ،پيامد ديگري
بدنبالداشت و آن ،بروز بحران مالي و اقتصادي ناشي از كاهش رونق اقتصادي ايالتها و افزايش
هزينههاي دولت بود و در كنار فشار تورمي كه از اروپا و امپراتوري عثماني به ايران سرايتکرد،
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بحران را تشديدنمود .اين مقوله اثباتميكند كه هراندازه سياست و اقتصاد مركزي ،خودكامه
و تحت انحصار درآورده شوند ،بههماناندازه معيشت جامعه و حتي دولت هم دچار فروپاشي
ميگردد .كاستهشدن از حمايت حكومت محلي ُکردها و سران ايالت و عشاير ،هم بحران
سراسري ايران را تشديدكرد و هم دولت مركزي را تضعيف نمود .مقولهاي ديگر را هم نبايد از
ياد ببريم و آن اينكه در كنار استعمار داخلي صفويه بر ُکردستان ،تدريجا استعمار خارجي هم
سربرآورد.
از صفويه به بعد اوضاع اقتصادي بر اثر حملة افغانها و جنگ ،به هم ريخت كه گفتهميشود
در سال  1743در مناطق خوي و سلماس اكراد در مخالفت با افزايش نرخ مالياتها به پا خاستند.
در دورة فئودالي ،دورة زنديه دورة احياي اقتصاد گرديد ،اما دورة قاجار به مرور بدتر و بدتر
گشت .براي مثال ،درآمد دولت در سال  1803ميالدي  1559ميليون فرانك بوده كه پس از
حدود صد سال با سقوط پله به پله به  41ميليون در سال  1899رسيد .در قرن نوزدهم در كنار
زوال قدرت اقتصادي ايران و ُکردستان ،شاهان قاجار تيولها را با هدف پركردن خزانه به مالكان
بزرگ ميفروختند و بنابراين فئودالها فربهتر و ثروتمندتر شدند ،زيرا مردم عادي پولي براي
خريد تيولها نداشتند .درپی افزايش نفوذ فئودالها ،دول خارجي با اعطاي امتيازات خفتبار و
فربهشدن تجار فرصتطلب ،جامعه اقتصادي مواجه با فروپاشي و هرج و مرج را بيشتر به قعر
دره برد .دهقاناني كه قطعه زمينهاي كوچك را در اختيار داشتند در حد وسع مالي آن را از
دولت خريداري كردند ،لذا انواع مالكيت :فئودالهاي بزرگ ،دولت ،وقف ،مالكيت عشاير و
دهقانان شكلگرفتند .در روستاهاي اين دورة قاجاريه ،مالكيت دو شيوه يافت :نخست ،مالكيت
مشترك همة خانوادههاي يك روستا بر چندين قطعه زمين .دوم ،مالكيت خصوصي هر خانواده
بر يك قطعه زمين .ميزان اين نوع مالكيت در مقام مقايسه با زمينداران بزرگ و دولتي ،بسيار
ناچيز بود .در چند دهه از اواخر سلطه قاجاريهُ ،کردستان كه اقتصاد آن بر ريل توليد شبانكارگي
و روستايي طي طريق ميكرد ،از آن جهت كه داراي حكومت محلي وابسته به پايتخت بود ،در
جزئياتي در ارتباط با نحوة أخذ ماليات ،تيولداري و زمين ارثي ،تفاوتهايي جزئي داشت .زيرا
ميان تيولداران روستايي و دولت ،حكومت محلي و مباشرانشان قرارداشتند .در ُکردستان دورة
قاجاريه ،كمونتهها ديگر يا به شكل عشاير شبانكاره وجود دارند كه روابط فئودالي رئيس عشيره
و واسطهبودن رئيس براي دولت ،بر آن حاكم است و يا به شكل روستايي هست كه طي آن
تيولي را خريداري كرده و بصورت مشاع و اشتراكي بكارميگيرند.
توليد و اقتصاد بستة ُکردستان تا آغاز پهلوي ،كيفيت توليد معيشتي و نياز محور داخلي را
مركز فعاليتها قرارميدهد .تجارتي هم اگر صورتگرفته ،توسط فئودالهاي محلي سرسپرده
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و نهادهاي دولت به انحصار درآمدهبوده .اگر از قرن نوزدهم به بعد شروع نفوذ فزاينده دول
اروپايي و روسيه را مطمحنظر قرار دهيم ،اوضاعي را مشاهده ميكنيم كه بنا به آن ،نفوذ سياسي
و اقتصادي كشورهاي امپرياليستي بويژه بريتانيا از راه منافذ اقتصادي و تجاري پديدار ميگردد .با
وجود اينُ ،کردستان تنها از آغاز قرن بيستم به دادوستدها در چارچوبهاي بازار خاورميانهاي و
جهاني ملحق شد ،اما اين بدان معنا نبود كه شهرهاي بزرگ با شيوة حيات بورژوازي شكلگرفته.
شهرسازي گسترش مييابد ،اما همچنان ،عنان توليد و فعاليت با تفاوت درصدي باال در دست
شيوههاي شبانكارگي و روستايي است .بيش از  74درصد توليد زراعي در بخش روستايي
ُکردستان انجام ميگرفت .توليد دامي و فرآوردههاي آن نيز به روستاها و عشاير اسكانيافته
در كوهستانهاي صعب زاگرس اختصاص داشت .بنابراين به سبب عدم رشد شهرسازي همانند
مناطق ايران ،پيوستن ُکردستان به بازار جهاني به تمام معناي كلمه محقق نگرديد .گمركات و
تعيين گمرگات حتي اگر تحت كنترل حكام محلي بود ،اما از سوي دولت مركزي قاجاريه و
بعدها پهلوي ،تعيين گرديد.
هرچند محصوالتي جنگلي ،كشاورزي و دامي ،فرش ،كتيرا ،پشم و غيره از مناطق ُکردستان
در مقادير متوسط به خارج صادر ميشد ،اما اين سنت نوين توليد و تجارت در دورةهاي قاجاريه
و پهلوي كه جهان با صنعتگرايي سرمايهداري به پيش تاخت ،حضور ُکردستان در بازار جهاني
شديدا رقابتي و صنعتي را تأييد نميكند .در خالل سدة نوزدهم (قاجاريه) اقتصاد ايران بتدريج بنا به
الگوي توسعة وابسته در ساية برقراري روابط با اروپا بويژه انگليس ،وابسته گشت و اين وابستگي
بر اوضاع كلي در ايالتهاي بومي ُکردستان نيز تأثير مخرب گذاشت .فشارهاي انگليس از
جنوب و روسيه از شمال ُکردستان ،ملت ُکرد را نيز زير فشار منگنه استعماري خود قرارميدادند.
هر دو سلسله صفوي و پهلوي وقتي به قدرت رسيدند ،يك تضاد بزرگ را عليه ملل ايران بويژه
ُکردها برآوردند طوري كه در هر دو سلسله قدرت اقتصادي ايران به اوج تازهاي رسيد و شاه
در رأس سلسله مراتب قرارداشت .بنابراين ،هر دو سعيكردند ُکردها را هم بهلحاظ اقتصادي
و هم نظامي و سياسي زير سلطة خود بكشند .صفويه اردالنيها را تحت فشار و هجوم قرارداد
و رضاشاه هم جنبشهاي ُکردي از سمكو تا جمهوري ُکردستان در  1946را سركوبساخت.
با طرح مسئلة ملي از اواخر قرن نوزدهم و خاصتا در دورة مشروطيت ،اقتصاد و اشكال توليد
در ُکردستان بيش از ساير ادوار تحت ستم دولت مركزي ،كوچكتر گشت .اتكاي ُکردها بر
صادركردن دام و محصوالت كشاورزي ،همچنان اقتصاد را در چارچوب سنتي نگاهداشت .حتي
كارگاههاي سنتي دوران قاجاريه ،در ُکردستان به دليل انحصارات دولتي ،احداث نميگرديدند،
به همين دليل واردات به ُکردستان به لحاظ توليد صنعتي سنتي بر صادرات پيشي گرفتهبود.
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ويژگي منحصر به فرد ُکردستان ،حاصلخيزي دشتها با فراواني آب و سيستم آبياري طبيعي و
وجود مراتع و جنگلهاي وسيع بلوط جهت توليد بيشتر زراعي و دامي فلذا صادرات اقالم آنها به
خارج بود .واسيلكوفسكي در «گزارشي از سفر به اياالت غرب ايران( ُکردستان)» ميگويد قيمت
اقالم صادراتي از كرماشان ،سنندج و مهاباد ،در دهة نخست سدة بيستم ،ساليانه سه ميليون روبل
تخمينزده شده .اين توسعة تجاري در آن دوره كه در سطح جهان ،توسعة صنعتي جريان داشت،
هنوز توسعة غيرصنعتي بود .در دورة قاجاريه نميتوان از وجود كمونهاي خالق بحث نمود.
آنچه بود ،به سه شيوة توليد شبانكارگي ،روستايي و شهري سنتي صورتگرفت با اين تفاوت
عمده كه صنايع سنتي شهري در ُکردستان در حد و قوارههاي دولتي پايتخت وجودنداشت.
صنايع بزرگ و انحصارات دولتي هميشه و صنايع و تجارت خارجي نيز از نيمة دوم سدة نوزدهم
با انبوه محصوالت خود ،فشارهاي مضاعف را بر عرصة توليد در ُکردستان وارد آوردهاند و يا
كال از احداث صنايع سنتي كارگاهي جلوگيري كردهاند.
نفوذ بازرگانان خارجي ،تحوالتي كيفيتي در ايران و ُکردستان بهوجود آورد .اثر اين
دگرگوني در حوزههاي دامداري ،كشاورزي و فرشبافي و ديگر محصوالت و فرآوردهها
همچو تحول در ساختار توليد و اهداف آن بود كه طي آن« ،هدف از توليد ،فروش» بود .پس
انتقال از مدار «توليد براي رفع نياز» به «توليد براي فروش» محصول و كاالي پوليـ مبادلهاي را
در ُکردستان در همان چارچوبهاي توليد سنتي ،پديدارساخت .بايد توجهداشت که ُکردستان
در اقتصاد بستة خود در همة زمانها به دليل منابع طبيعي كافي و وفور منابع آبي ،هميشه توانايي
توليدات كافي در داخل را داشته .شايد همين ويژگي در پايداري هويت و شاكلة جامعة ُکردي
در زاگرس و دشتهاي حومة آن دخيل بوده و حتي همچنان دخيل هست .تكيه معيشت بر
تواناييهاي هزاران سالة روستايي ،از رموز پايداري است .حتي با پايانگرفتن دورة فئودالي
در دوران پهلوي و سربرآوردن سرمايهداري ،كماكان به دليل محرومگذاشتن سياسي و امنيتي
ُکردستان از سوي رژيمهاي ايران ،توليد سرمايهداري با احداث شركتهاي بزرگ بعنوان يك
حق شناختهنشده .بنابراين ،موقعيت و نقش عامل روستا در معيشت ُکردها با قدمت فرهنگي
قوي ،انكارناپذير ميباشد .از دورة صفويه تا اواخر قاجاريه ،فئوداليسم در ُکردستان در اوج بود،
اما در اواخر قاجاريه وقتي روستائيان و خانوادههاي ُکرد زمينهاي تيول را از دولت خريداري
كردند« ،زمينداران بزرگ ،تجار و روحانيون» با داشتن ثروت و نفوذ سياسي ،زمينها را از
چنگ روستائيان درميآوردند .به همين سبب بازگشت به حيات و شيوة كموني خالص ناممكن
گشت .برخي روستاهاي كوچك كه زمينهاي تيول را ميخريدند با مشاء و اشتراكيكردن آن
ميان خود ،توان مقابله با زورگويان فئودال را ارتقاء ميدادند ولي تعداد اينگونه روستاها قليل
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بود و اكثرا در مناطق كوهستاني دورافتاده زاگرس واقع شدهبودند .آنها به اين دليل به مالكيت
اشتراكي پناه ميبردند چون ميدانستند مالكيت خصوصي سم نابودگر اتحاد و يكپارچگي در
برابر فشارهاي ويرانگر نظام فئودالي است .همچنين بازرگانان محلي بر اثر فشارهاي بازرگانان
خارجي به واسطهگر مبدلگشتند ولي راه ديگري براي ثروتمندشدن يافتند و آن ،اقدام به خريد
زمينهاي تيولي دولتي و مالكان خصوصي بويژه در روستاها بود .اين تحول بصورت تجارت بر
سر زمين بهمثابه يك كاالي قابل خريد و فروش ،به يكباره روابط و مناسبات فئودالي را دگرگون
ساخت و براي ظهور يك نوع سرمايهداري ضعيف فاقد طبقة بزرگ بورژوازي آماده گرداند.
اين امر يعني تشديد فاصلههاي طبقاتي بر اثر رواج مالكيت خصوصي بر زمين و كارگاهها و نيز به
سبب پوليشدن محصول .ورود به بازار جهاني و مبادالت ،هم قضيه مالكيت و هم ارزش كااليي
را در چارچوب بازار تغييرداد .پيشتر دهقان روي تيولها و زمينهاي فئودالها كار ميكرد
و سهم دهقاني داشت ،اما در آن نظم جديد ،طبقة كارگر از اواخر قاجاريه كه سرمايهداري
جنيني پديدار شد و كارگاههاي بزرگ صنعتي با توليد انبوهتر از كارگاههاي سنتي در شهر
قارچگونه سربرآوردند ،پديدة مهاجرت روستائيان فاقدزمين و اعضاي عشاير اسكانيافته براي
پيداكردن كار ،آغازشد .طبقة خردهبورژوازي بجاي بورژوازي بزرگ و طبقة نيمهپرولتر بجاي
پرولتر كامل ،در ُکردستان متأثر از فشارهاي سياسي بر ُکردستا ِن مستعمره ،شكلگرفتند .سابقا
تيولها و اقطاع تحت مالكيت دولت و فئودالها قابل خريد و فروش نبود ،ولي با رشد خريد و
فروش زمين و بازرگاني نوپديد محصول پولي ،اكثريت دهقانان پول كافي براي خريد زمين را
نيافتند ،لذا فقر و فالكت گسترش يافت و ثروتها بازهم به نوعي ديگر در دست عدهاي قليل از
توانگران جامعه ،جمع شد .تعداد اندكي از روستائيان توانستند با تحمل فشارهاي بازرگانان ايراني
و خارجي ثروتي دستوپا كنند .اسكان عشاير و اصالحات ارضي در دوران پهلوي ديگر به دليل
ژرفشدن تجارت زمين ،مالكيت خصوصي ،شكلگيري طبقات كارگر مادون و بسياري عوامل
ديگر مكانيسمهاي رشد اقتصادي متكي بر روستا را احيا نكرد و سرمايهداري جنيني را همانند
تهران ،اصفهان و تبريز در شهرهاي ُکردستان رشد نداد.
همچنين در پي وضع قانون اساسي در دوران مشروطيت ،اقتصاد دستوري ايران خودكامگي
و شوونيسم را با تسريع ُکردستيزي ،فاشيستيتر ساخت .چهشد كه تحول در روستاـ شبانكارگي
كه در دوران صفويه ضربه خورد به فاشيسم دوران قاجار ،پهلوي و جمهوري واليي ختم شد.
آنچه بهمثابه تقسيمات كشوري در دوران صفويه معمول بود ،سيستم ايالتي و واليتي بود كه
«خوزستان ،لرستانُ ،کردستان و بختياري ـ واليات خمسه» جزو ممالك محروسه ايران بودند.
اقتصاد داخلي واليات ُکردستان و لرستانات خودبنياد بودند كه شكاك ،مكري ،اردالن ،كلهر،
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افشار ،زند و بختياري در طي تاريخ موفق به تشكيل حكومت شدهاند .كنفدراسيونهاي ايلي
و روستايي خودانگيخته با اقتصاد مستقل و خودكفا ،پاية معيشت محسوبميگشت كه اين
نظم بدست صفويان به تدريج فروپاشيد و فئودالي گرديد .نظامهاي شبانكارگي و روستا بر
حيات و منافع مشترك درون كموني و توزيع متعادل مراتع ميان ايالت و روستاها ،استوار بود.
همة قدرت و عمل سياسي نيز در درون همان سازمان جريان مييافت .عشيره (كومارـ كمون)
شكل تكامليافته «قبيله» عنصر بنيادين اقتصادي بود كه حقوق «من يا فرد» در آن از سوي
خود نظام جماعتي تأمين و رعايت ميگرديد .امر تقسيم زمين و مراتع فيمابين ايالتـ عشاير و
روستاها توسط رؤسا كه ايلخان و بيگ ناميده شدند ،انجام ميشد .بحث خان همچو عنصر ظالم
در حكومت محلي كه اكثرا در شهرهاي هنوز كوچك ُکردستان و لرستان استقرار مييافتند،
جداست .او عنصر واسطة دولتي و عامل فشار بر ايالت و روستاها شناخته ميشد .اقتصاد خودكفا
و خودگردان تا دوران رضاخان پهلوي بر قراربود .چهبسا واليات ُکردستان و لرستان سيستم
اقتصادي داخلي و گمرگات اختصاصي داشتند .هميشه بخشهاي «صنايع و خدمات» بصورت
تلفيق در نظمهاي ايلي ،بويژه روستايي ،وجودداشتهاند و چون توليد انبوه نبوده ،اين دو بخش به
آساني در سراسر اجتماع انجام ميگرفتند .ارتفاعات زاگرس همانند مناطق دشتهاي حومه آن
نبود ،زيرا با تفاوت در كوچنشيني فصلي( َهوارنشيني به ُکردي) ،شيوة نيمهايلي متحرك ميان مناطق
ييالق ـ قشالق را با روستا تلفيق نموده و به تحرك مكاني روستا به هوار تغيير دادند كه امروزه
در قرن بيستويكم همچنان مرسوم است و در چارچوب َهوارنشيني خانوادههاي طوايف و
عشاير انجام ميپذيرد .اين جابجاييهاي مكاني آنها را از تيررس حكومت مركزي فاسد و مستبد
رهايي ميبخشيد .از اواسط سدة نوزدهم با رشد تقسيم توليد در سطح جهان كه تقسيم كار ناميده
ميشود ،روابط تجاري با خارج و نيازمندترشدن بخشهاي شبانكارگي و روستايي به عرصههاي
توليدي خارجي ،اجتماعات را فراسوي نظام سنتي خودكفا قرارداد .همزمان ،محصوالت در
ُکردستان هم پولي شد يعني توليد به قصد فروش .به موازات اينها بنا به واقعيت تاريخي ،جنوب
ايران تحت نفوذ سرمايهداري انگليس و شمال نيز تحت اشغال روسيه درآمدند ،اما ُکردستان
خاص و مستقلبودن خود در غرب را حفظ نمود .استراتژي حفظ بقا هميشه در برابر سياستهاي
اشغالگرانه ،اتكاي خودبسنده بر دامداري و توليد روستايي ،طرحريزي گشته .زاگرس پتانسيل
اقتصادي و معيشتي عظيم را در درون خود ميپروراند و به دشتهاي همجوار خود در ُکردستان
نيز توان ميبخشيد .همة اينها توان مديريتي خودگردان را در ُکردستان تقويتنمود و به اوج
رساند اما اين توانمندي باظهور و نفوذ سرمايهداري و حاكميت دولت ملي توسط رضاخان
به چالش كشيده شد .پس متوجه ميشويم كه با يك تحول ساختاري و تغيير در شيوة توليد
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سرمايهداري،بهيكباره ساختار مستقل و آزاد به ساختار وابسته مقلوبشد .گذشته از اينكه ثروت
بالقوه كشاورزي ،دامداري و محصوالت جنگلي چشم بيگانگان سرمايهداري را به خود خيره
ساخت ،وفور منابع معدني سرشار آنها را بسوي ُکردستان جذبنمود .ميتوان دادهها و اطالعات
تاريخي زيادي را در منابع اروپايي ،آسيايي و ايراني در خصوص منابع طبيعي ُکردستان بيانكرد
و اقالم محصوالت را برشمرد ،اما هدف اساسي اين تحقيق ،ساختارهاي مديريتي اقتصاد و
تحوالت منتج از آن است ،لذا بر اين جوانب بيشتر تمركز مينماييم .جغرافياي استراتژيك
ُکردستان و زاگرس در خاورميانه با پشتوانة فرهنگيـ تاريخي قوي براي ُکردها در خاورميانه

همچو راه ارتباط تجاري ،ساير كشورها و ممالك را به هم پيوندداده .بازار مكريان در شمال به
آناتولي و بازار كرماشان در جنوب از طريق دروازة توكليش به عراق امروزي متصل بودند و
كاروانسراهاي متعدد نيز داشتند .كاروانسراي سنندج كه در كنار رودخانه قشالق و نزديك مركز
شهر واقع شدهبود ،اهميت زيادي داشت .شايد تعداد تجار ُکرد كم بودند ،ولي استراتژيكبودن
جغرافيا در كنار توليد خودكفا و وفور آن ،خارجيها و همسايگان را به ُکردستان جذب مينمود.
دام ،محصوالت دامي ،كشاورزي ،كتيرا ،ميوهجات و اقالم باكيفيت غالت ،سطحي از تجارت
سنتي را رواج داده بود ،ولي بازهم معيشت ُکردها متكي بر تجارت نگشت .زيرا جغرافياي غني
و منابع سرشار ،جامعه ُکردي را همانند اعراب با سرزمين بياباني نيازمند تجارت مطلق ،نساخت.
همچنين تجارتي هم كه صورتميگرفت به دليل اتكاي بر توليد خودكفا هميشه با تراز تجاري
مثبت روبرو بوده درحالي كه صادرات كل ايران به سبب وابستگي به خارج منفي عنوان شده.
از مديريت خودگردان نام برديم .نفوذ سرمايهداري و حاكميت شديدا متمركز دولت ملي
در ايران آن خودگرداني را فروپاشيد .شكلگيري قانون اساسي ضددمكراتيك مشروطيت در
اين ستم دخيل است .خاصتا از دوران پهلوي رضاخاني به بعد تعيين استاندار غير ُکرد براي
واليات همچو يك اقدام و ثبت مالكيت بر زمين طبق قانون اساسي ،مديريت خودگردان در
روستاهاي واليات و نيز اشتراكيت نسبي باقيمانده از فرهنگ تاريخي را از ميان برد و بطور
كامل ذبح نمود .اين ذبح در اصل ذبح توأمان پسماندههاي كموناليسم و كليت فئوداليسم به
نفع سرمايهداري نوظهور در ايران بود و انقالب سفيد محمدرضاشاه آخرين ميخها را بر تابوتها
زد .بازار هم تابع سرمايهداري توليدي گرداندهشد .انفجار جمعيت در كنار اين تحوالت در
ُکردستان هم مزيد بر علت گشت .مصادرة مديريت ميهن ُکردستان و اعمال مالياتستاني پهلوي،
اشغال توأمان سرزمين و اقتصاد ُکردستان محسوبميگردد كه سرمايهداري در اليههاي سياسي
آن نفوذكرد و تجزيه و تقسيم ُکردستان در چارچوب چند دولت ملي را متحقق گرداند .اين
فجايع و مظالم دولتـ ملت ،پيدايش سرمايهداري ستمگر را در گوشها زمزمهكرد و مفاهيم
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مديريت خودگردان ،مالكيت اشتراكي ،توليد نيازمحور و بازار خودبنياد در عين وابستگي به
بيگانگان ايراني و اروپايي نفي شدند .نابودي مالكيت اشتراكي در بستر شبانكارگي و روستايي
پايان يك دورة از تاريخ اقتصاد و معيشت در ُکردستان ميباشد .تا اين زمان ،تراز تجاري در
ُکردستان مستمرا مثبت بوده و مبادله چه بصورت كااليي و چه پولي تفاوتي در مثبتبودن بوجود
نميآورد ،ولي از عهد سلطة رضاخاني و نفوذ بازار سرمايهداري ،تراز تجاري سنتي در حد
قابلتوجهي افتكرد و امروزه سواي از تجارت منسوجات سرمايهداري تحت اشغال و انحصار
دولت مركزي درآمده .لذا ديگر اثري از تجارت محصوالت و منسوجات به كشورهاي روسيه،
عثماني و عراق در حد و اندازههاي سابق باقينمانده.
ناگفته نماند كه از اواسط قاجاريه تا به امروز ،مدام واردات به ايران از صادرات پيشيگرفته
است .اين وضعيت در ُکردستان اما به موجب گمرك مستقل برعكس بوده و واردات و صادرات
برحسب نيازمنديهاي داخلي تنظيمميگشت و گمركات اورميه ،مهاباد ،سنندج ،كرماشان و
لرستان هممرز ممالك تحت سلطة عثماني ،استقاللعمل داشتند .در دوران قاجار و اوايل پهلوي،
قريب  40درصد از صادرات كل ايران متعلق به ُکردستان بود .عليرغم اينكه ُکردستان مركز و
قطب توليد ابريشم در دوران قاجار و نفت در دورة پهلوي نبوده ،اما جايگاهي قوي در صادرات
كل ايران داشته.
مرز بازرگان در استان اورميه ،مرز سردشت در همان استان و مرز كرماشان سه دروازة اصلي
بازرگاني خارجي در شرق ُکردستان در قرون معاصر بودهاند .اين درحالي بوده كه دولتهاي
مركزي براي احداث جادهها و راههاي مناسب اهتمامي آنچنان بخرج ندادهاند .در يكصد سال
اخير هيچ پروژهاي براي احداث راهآهن بطور جدي از سوي ايران جهت پيشرفت تجارت
در شرق ُکردستان طرح نگرديد .رضاخان به محور شمال به جنوب براي سيطره كامل دولتـ
ملت نوپديد خود ميانديشيد .واقعشدن شرق ُکردستان ميان ايران و عثمانيـ اروپا ،اهميت
ژئوراهبردي آن از منظر تجارت خارجي را خاطرنشان ميساخت .مسئلة سياسي بر مسايلي
چون عدم دسترسي به آبهاي آزاد ،اصليترين عاملِ نبو ِد رشد و توسعه در شرق ُکردستان است.
بازرگانان غير ُکرد در همة دورهها به واسطة سلطة سياسي دولت مركزي ،نقش اصلي را در خريد
و فروش كاالها و مواد خام ُکردستان داشتهاند و امروزه هم اين رويه به همان منوال تداوم دارد.
توسعة متوازن ،روند توليد تا فروش را كامال به دولت مركزي وابسته ساخته و تمامي برنامههاي
سلطهگرانه پهلوي و جمهوري واليي در راستاي افزايش محروميت و انحصارات دولت و
بازرگانان وابسته او بر بازار شرق ُکردستان و تعيين سمتوسوهاي آن بوده .از زماني كه بواسطه
سياست تختقاپوي رضاخان عشاير اسكان اجباري داده شدند و به موجب نفوذ سرمايهداري و
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بريتانياـ روسيه که طی آن اقتصاد ايران بهحاشيه راندهشد ،نظم خودبنياد اقتصاد محلي در شرق
ُکردستان بهمريخت ،زيرا گذشته از آن فشارها ،تقسيم ُکردستان ميان چند دولت اولين ضربه
را واردآورد و دولتـ ملت رضاخان با ترسيم مرزهاي خشن جغرافيايي ،هرگونه فعاليت محلي
را تحت سلطة دولت درآورد .حتي امروزه اين برخورد سياسيـ امنيتي ظالمانه و بيرحمانه در
هيأت كولبران ُکرد ،بهعينه مشاهدهميگردد .پيدايش دولتـ ملت ،تمامي معادالت ساختاري
پيشين را دگرگون ساخت و هرگونه خودمديريتي محلي در سياست و اقتصاد را زير منگنه ستم
ملي خُ رد نمود كه اين يك تغيير كلي در ساختار اقتصادي بود .در ساختار قبلي ،اقتصاد محلي
ُکردستان با حفظ خودگرداني نسبي ،فعاليتهايش از توليد تا مصرف و تجارت را با دولت
مركزي هماهنگ ميساخت ،اما رضاخان در چنين وضعيتي امتياز سياسياي براي ُکردستان و
لرستانات را تحملنكرد .سياست تمركز قدرت در اصل ميبايست با ايجاد تحكم بالمنازع بر
حوزة اقتصاد با آمريت تمام اعمال ميشد .دولتـ ملت يك پيوند و موجوديت تاريخي ميان
ُکردها و ايران را گسست و با خطر جدي نسلكشي فيزيكي و فرهنگي روبروساخت .چنين
برخوردي بر ضد ُکردها در واقع در سطح بينالمللي نيز در چارچوب پيمان منفور سايكسپيكو
صورتگرفت .وابستهساختن سرماية ايران به هژموني انحصارگر جهاني سرمايهداري در واقع
سركوب و تضييع اقتصاد و معيشت در ُکردستان نيز ميباشد .استبداد ،سيري سلسلهمراتبي از
محلي تا كشوري و بينالمللي پيداكرد .شايد بخشهاي پايهاي كشاورزي و دامپروري در
ُکردستان باقيماندند ،اما بدليل برخورد سياسيـ امنيتي ،بخش صنعت مدرن هيچگاه بصورت
استراتژيك رشد دادهنشد .از اواسط قرن نوزده و نفوذ تدريجا فزاينده استثمار بريتانيا با استفاده
از كمپاني هند شرقي كه به برقراري سلطة سياسي بر ُکردستان و منابع زيرزميني و روزميني آن
با بكارگيري مهرة رضاخان ،ختم گرديد ،منابع مواد خام در سراسر شرق ُکردستان مرتبا غارت
ميگردد .در اين سير تحول ديگر اثري از نظام فئودالي هم باقي نماند .متعاقب اين تحول ،ديگر
كنترل هيچيك از منابع معدني ،آب ،زراعي ،دامپروري و صنعتي ضعيف در دست خود ُکردها
حفظنگرديد.
تغييراتي از دورة فئوداليسم تا زوال آن را بدست داديم .در اينجا به موضوع مالكيت و اشكال
آن و نيز تأثيرات فالكتبار آن بر روي برابري/نابرابري در حقوق طبيعي معيشت و تنفس
فردفرد انسانها ميپردازيم تا نيازهاي تغييرات ساختاري امروزي را مشخصگردانيم .مسلما
بايد قضيه عميقتر از محروميت شرق ُکردستان از مواردي چون فقدان راه و جاده مناسب ،به
سلطة سياسي و ايدئولوژيك منتج به اشغال نظامي ،رابطه داشتهباشد .در نظام فئودالي ،هيچنوع
مالكيت اشتراكي پذيرفته نيست .مديريت ،فراتر از خصوصيات هيرارشيك ،به درجة سلطة نابرابر
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شوونيستي و بيرحمانه متحولشده .مالكيت در انحصار شاه ،دولت ،زميندار فئودال بزرگ و
روحانيون(بهرهگير از موقوفات و شخصي) بوده كه صدالبته برخورداري و بهرهمندي دهقانان از يك
قطعه زمين نامرغوب ديمي نميتواند ذهن ما را نسبت به موجوديت پست فئوداليسم فريبدهد.
پديدارشدن طبقة سرف كوچكترين تغييري در ماهيت نابرابر نظام ايجاد نميكند .آمريت
سياسي ،اقتصادي ،ايدئولوژيك و فرهنگي در دست سرفـ دهقان نه بلكه در يد قدرت فئودالـ
دولت بوده .خصلت نابرابري ،در درون ساختار نظام سلسلة مراتبي نهفته است .اشكال مالكيت
و وجوه بهرةمالكانه در نسبتهاي متفاوت «كااليي ،مزارعه ،مناصفه ،يكسوم ،دوسوم
و  20درصد» (ميتوان شيوه و روش نزولخواري رانتير را بدانها افزود) چه در قبال زارعين باشد چه
پيشهوران و كارگران شهري ،ذاتا نابرابري را اعمالميكند .پس مسئلة بنيادين نوع مالكيت و
شيوههاي توليد مبتني بر سهمهاي نابرابر در ساختار نظام اقتصادي دورة فئودالي است .اين نظم
خاصتا از صفويه تا اواسط دورة پهلوي شديدا در ُکردستان اعمال گرديد .رويش و پويش آن،
طبيعي نيست ،بلكه دخالت عمدي خود سلطة سياسي در نظمدهي و طراحي مطلوب خود او
انجامگرفته .همين ذات نابرابر و نسبتهاي رياضياتي و محاسباتي ظالمانه آن به نظام سرمايهداري
منتقلگشت .نابرابري در مالكيت زمين به نابرابري در تملك بر سرمايه و شركت منتقل شد؛
همچنين سهم دهقاني كه غالبا يكسوم بوده در حد نابرابرتري به سهم پرولتر در سرمايهداري
انتقال يافت .نوع مالكيت ،ماهيت و كيفيت كار و آن دو نيز كيفيت اجتماعي حيات را در جامعه
تعيين مينمايند .مطلق ساختن مالكيت ،موجد انحصارات مهارناپذير قدرتمندان و ثروتمندان
كمتعداد در برابر عامة مردم در سير زماني تمدن چند هزار ساله گشته .اين نظام معيشتي نابرابر
فئودالي طي دخالت سلطهگرانه پديدة دولت جايگزين نظام كموني شده بود.
نوع مالكيت ،سرمنشأ تمامي نابرابريهاي اقتصادي و معيشتي است .در فئوداليسم ُکردستان
مالكيت زمينداران بيش  70درصد بوده كه مشابه آن در نظام سرمايهداري در قالب سرمايه در
دست سرمايهداران صاحب شركت و بانك است .همچنين ميزان تملك دهقانان بر زمين از دورة
قاجار به بعد در ُکردستان 8 ،درصد بوده .امالك ايالت نيز  3درصد بوده و بيشتر بر مراتع تكيه
كردهاند نه زمين قابلزرع .ثروتمندترين زمينداران بيش از يك روستا را تحت مالكيت تام
داشتهاند كه تعداد آن تا  100روستا فراتر رفته .اين عدة قليل بيش از  80درصدكل زمينها را در
ُکردستان در اختيار داشتهاند .مالك متوسط و خردهمالك در درجات بعدي قرارگرفتهاند .همة
اينها در حالي است كه در ادواري از فئوداليسم در ُکردستان ،بصورت قاعدهمند ،نزديك به 100
درصد زمينها در دست فئودالها بوده .آنها با كنترل بر زمينهاي مرغوب و آبي ،دهقانان را به
بيگاري نيز واميداشتند .بيگاري بصورتهاي مختلف وجودداشته .كاربدني دهقان براي ارباب،
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ساختن خانه براي ارباب كه به مدت يك هفته تا چندماه بوده ،مالك هرگاه اراده كرده ،اهالي
روستا را به بيگاري واداشته .هر دهقان كه چهارپايان داشته ،مجبور به شخمزدن ،باركشيدن و
جمعآوري غله براي مالك بصورت نوبتي بوده .احداث جادهها ،كانالكشي و قناتها با بيگاري
مرمت ميشدند .هر دهقان هر ماهه و ساالنه مجبور به دادن مقاديري روغن و انواع خوراكيها
بوده .ناچارگشتهاند براي دامهاي مالك علوفه جمعآوري و انبار كنند .مالك هر وقت اراده
كرده تمامي مراحل كاشت و داشت و برداشت را با بيگاري دهقانان به انجام رسانده كه در
صورت سرپيچي ،از روستا اخراج ميشدند .در ازاي بيگاري تنها غذا به آنها ميداد .بيگاري در
ميان عشاير كه نظام طبيعيتر وزادانهتري داشتهاند ،معمول نبوده .پرداختن باج و خراج ساالنه به
مالي ده و شيوخ ،كدخدا ،دهبان ،مباشر مالك و چوپان نيز يكي از شروط بوده .همچنين باج
و خراج اضافي ساالنه به مالك از قبيل سهم روغن ،پشم ،پنير و غيره به ازاي هر رأس حيوان،
باج از مرغها ،تخممرغ ،سوخت زمستاني و مهمانداري براي مالك ،عيدانه ،هدايا در مراسمهاي
عزاداري ،عروسي و جريمه .هر گونه تجارت و خريد و فروش در دهات و شهرها بدون اجازه
مالك و خوانين كامال ممنوع بوده ،براي اينكه كاالها و اجناس مالك به فروش برسد .حتي يك
دورةگرد اجازه فروش در دهات نداشت .غير از ارباب ،كسي حق خريد اجناس دهقانان و نيز
فروش در مغازهها را نداشت .هر زارع تنها چند رأس دام داشته و تمامي گلههاي دامها متعلق به
مالكان بزرگ و رؤساي عشاير بوده .ازدواج بدون كسب اجازه از مالك ممنوع بود.
در نظام فئودالي ،براي دامها ،چراگاهها ،خانههاي مسكوني ،دكانها هم در روستاها و هم در
شهرها از رعيت بهرة مالكانه دريافت ميشد ،حتي خوشنشينها و پيشهوران مجبور به پرداخت
مبلغي رانتي بودند.دهقانان زمان را ميان كار بر روي مزارع فئودالها با قرارداد سهمبري و بيگاري
تقسيم نمودند ،لذا نه زمان كافي داشته و نه پول براي تهيه بذر جهت كشت مزارع نامرغوب و
بيحاصل خويش .اگر هم ميخواستهاند به چنان كاري اقدامكنند ،الزاما نياز به اجازه رسمي
دولت و ارباب داشتهاند .رانت مالك و سهم دهقان زارع بر اساس عوامل توليد از سوي هركدام
از طرفين در قرارداد مكتوب و شفاهي مشخص ميگشت .عوامل «زمين ،آب و حقابه ،بذر ،نيروي
كار و ابزارآالت(گاو و گاوآهن)» نسبتهاي سهمبري را پيشاپيش مشخص مينمودند كه جز
زارعان ثروتمند كه كم تعداد هم بودند ،اكثر دهقانان بجز نيروي كار خويش هيچ سرمايه و ابزار
توليدي در اختيار نداشتند .لذا عليرغم رنج طاقتفرسا سهمي در حد بخورونمير كه زمستان را
به بهار ميرساند ،عايدشان ميگشت .اين نظم مزارعه استثماري و رانتهاي نزولخوارانه ،امروزه
هم در نظام سرمايهداري بصورتهاي گوناگون همچنان عليرغم تغيير ساختاري ،پابرجاست.
بهرة مالكانه با نزولخواري از ناحيه عوامل زمين ،آب و ابزارآالت در فئوداليسم نزديك چند
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قرن ُکردستان را دچار كائوسهاي نابودگر اجتماعي ساخت.
خانوادههاي آصفديوان ،وزيري و قباديان در سنندج بيش از  400روستا را در مناطق
موچش و دهگالن و سنندج تحت تملك داشتند .مالكان فئودال زنگنه ،جاللي ،شكاك،
ملكشاهي و بختياري لرستان و كرماشان نيز از جمله آنها بودند .گفته ميشود كه امجدخان در
مناطق سنقر و كليايي از ظالمترين و بيرحمترين خوانين منطقه بوده .آنها در هر منطقه داراي
مباشراني بودهاند كه امورات مربوط به مديريت زمينها را رسيدگي ميكردند .در برخي مناطق
ُکردستان مالكان بزرگ غير ُکرد و از تهران يا اصفهان و تبريز بودهاند .در دورة حكومت خاندان

اردالن با مركزيت سنندج ،رسم تيولداري و اقطاع مطلق گشته و دهقانان جزو دونپايهترين
طبقات اجتماعي محسوب ميشدند .شيوخ نقشبندي و قادري نيز همراه با روحانيون ثروتمند پس
از خوانين جزو مالكان بزرگ بودند .نظام فئودالي ،رؤساي عشاير را از ذهنيت كموني خارج
ساخت و به استثماركنندگان اعضاي عشاير مبدل ساخت .روابط خوانين صاحب حكومت محلي
با شيخ ـ روحانيون و رؤساي عشاير جهت استثمار و سركوب در صورت خيزش و نارضايتي،
بسيار مستحكم بوده .آنها خود تنها عامل ايجاد اختالفات و تمايزات طبقاتي و فقر و فالكت
بودند و در عين حال نارضايتيها را نيز از نطفه خفه مينمودند .حكومت مركزي نيز با ايجاد
ارتباط با آنها ،حاكميت بر واليات محلي ُکردستان را برقرارميساخت .فئوداليسم از طريق
خوانين حكومت محلي به ُکردستان سرايت دادهشد و تمامي كمونها كنار زدهشدند .حكومت
بر دهقانان و زارعان با تغيير مالكيت اشتراكي به مالكيت فئودالي در قلمرو حكام شكاك،
مكري ،اردالن ،كلهر و لر(بختياري) ممكن گشت .با توسل به حق مالكيت فئودالي ،كار و قواعد
آن را براي تنظيم رفتار سياسي و رسمي دهقان ،تنظيم نمودند .استفادة سلطهگرانه و پدرانة رؤسا
از روابط قوي عشيرهاي ،عشاير را تدريجا تحت كنترل دولت درآورد .رؤساي قبايل و شيوخ
طريقتها در اين روابط به استثمار سياسي به جانب دولت گرايش يافتند و ساختار و اهداف
توليد را منوط به خواستههاي نظام سلطه گرداندند .وقتي امپرياليسم خارجي و داخلي در اواخر
قاجاريه و خاصتا اوايل پهلوي پيدايشيافت ،اين عشاير و طريقتها همچنان در چارچوبهاي
نظام قديمي فئودالي قرارداشتند .وقتي امپرياليسم به عرصه پاگذاشت ،عدهاي از طبقة تجار
ُکرد نيز ظهور كردند كه واسطهگر تجار بزرگ ايران شدند .آنها با خريد زمينهاي دهقانان
خردهمالك ،مجددا با احتساب نزول ،زمينها را به خود دهقانان اجاره دادند .گاهي زمين ،بذر و
سرمايه از جانب تجار زميندار به دهقان تحويل دادهميشد و در هنگام برداشت محصول درصدي
بسيار ناچيز به دهقان زارع ميرسيد .فئودالهاي شيخ ،رئيسعشيره ،تجار و متنفذان سياسي در
كنار حكام محلي ،كنترل جامعة ُکردي را در دست گرفته و به واسطة روابط با دولت مركزي،
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ق ُکرد را به اعليترين درجه رساندند .از مشروطيت به بعد كه حاكم محلي
ستم ملي بر ضد خل 
يا استاندار ُکردستانات و لرستانات غيرمحلي و غير ُکرد بودند ،حاكميت سياسي خودگردان
محلي به حاكميت مركزي تنفيذ شد و بعد اقتصاد را طبيعتا تابع قواعد سياسي گرداند .هراندازه
تعداد رعايا و روستاهاي تحت تملك فئودالها بيشتر بود ،نفوذ سياسي ايراني آنها افزونتر و
اختياراتشان براي ايجاد انحصارات قدرت و سرماية محلي منوط به آن ،فزاينده ميگشت.
فئودالهاي رئيس عشاير با اتحاد تام قوانين مشترك جهت برخورد مشترك با دهقانان متمرد،
وضع مينمودند .براي مثال ،اخراج يك دهقان چنان بود كه هيچ كدام از ساير فئودالها حق
پذيرش وي را نداشتند .انحصارات قدرت و زمين (سرمايه) از سوي فئودالها و نفوذ سياسي آنها،
ابعاد سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه ُکردستان را بشدت تضعيف نمود .شيوخ فئودال به دو
دسته اجتماعي و سياسي تقسيم ميشدند .دسته اجتماعي در روستا و ميان مردم با آنها همدردي
ميشد ،اما دسته سياسي در راستاي اهداف و خواست سياسي دولت مركزي از جهتدهي جامعه
ُکردي ،ابايي نداشتند .در اين سير ،رابطة اقتصادي و معيشتي سهگانه طبقاتي «فئودال ،مباشر و
دهقان» سلسلهمراتب اجتماعي نظام را تعيين و تثبيت كرد .گاهي زميندار بزرگ ،زمينهايش را
به يك اجارهدار بزرگ شهري اجاره ميداد و او هم به ميل خود كشاورزان را استثمار ميكرد.
نفوذ اجارهداران بزرگ تبريزي در مناطق استان اورميه و استفاده آنها از كارگران غير ُکرد ،يك
شكل ديگر از اوضاع اقتصادي معيشتي بحرانساز بود .نوعي ديگر از مالكيت كه به مجرد
پيدايش دولت ملي سرمايهداري در دهههاي پاياني دورة فئودالي در ُکردستان پديدآمد ،مالكيت
دولتي يا خالصه بود .دولت و قانون اساسي مدرن كه در دورة مشروطيت ،نظام پادشاهي را در
ايران به چالش كشيده ،بحثي تحت عنوان «انجمن واليتي» پيش كشيد .در اين دورة ،مبارزات
رهاييبخش ملي ُکرد نيز نضج گرفت .دولت ملي مركزي برخي امالك را در ُکردستان
تصاحب نمود .بويژه امالك مخالفان و مبارزان سياسي را .رضاشاه بعدها مرغوبترين زمينهاي
لرستان(پشتكوه) ،كرماشان ،موچش در سنندج و اقصانقاط ايران بويژه مازندران را غصبكرد.
پيدايش دولت ملي بويژه در دورة رضاخان اوضاع سياسي را تغييرداد و شاه و بستگان پهلوي
از طرفي و خوانين و رؤساي عشاير پولدار از ديگر طرف انديشيدند كه در نظام نوين سياسي
مبتني بر قانون اساسي خشن كه دنيا را تغييرداده ،بايد زمينها و امالك زيادي را متصرف شوند
تا سرشان بيكاله نماند .از طرفي ،زمينهاي تيول به عشاير و دهقانان واگذار و درصدي از آنها
به ثروتمندان منتقل ميشد .چهبسا بسياري زمينهاي سلطنتي ،دولتي شد .از آن پس ،عشاير،
دهقانان و طبقات شهري به دولت گرهخوردند .دولت زمينهايش را اجاره ميداد و يا همانند
فئودالها بهرة مالكانه دريافت ميكرد .بهرهها بصورت شديدا ظالمانه يكدهم و گاهي نازلتر
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از آن حد بود .چاههاي نفت و زمينهاي اطراف آن در مناطق جنوبي نيز توسط دولت غصب
ميگرديد .محمدرضاشاه در زمينهاي درة موچش پروژة كشت خشخاش را به اجرا درآورد.
بدنبال خلع رضاشاه ،اكثر زمينهاي تحت تملك او به فئودالهاي سابق بازگردانده شد ولي
پسر او در دهههاي بعدي بسياري از آن زمينها در ُکردستان را به بهانههاي سياسي و امنيتي
مصادره كرد .مصدق كنترل قانوني بر امالك دولت و شاه را برقرارساخت ،اما كودتاي 1332
آن را برهم زد .شاهان پهلوي در ساية سياست تختقاپو(اسكان اجباري عشاير) زمينهاي زراعي
مرغوب زيادي در كرماشان و لرستان غصب كردند .محمدرضاشاه تنها در جريان انقالب سفيد
و اصالحات ارضي راضي به فروش صدها هزار هكتار امالك به دهقانان شد و سرمايه آن را
در بخش صنعت سرمايهداري بكار گرفت .بسياري از دهقانان ناتوان نيز زمينها را به زمينداران
بزرگ فروختند .امروزه ،جايگاه ملكداري و قدرت سياسي غصب در چارچوب سرمايه و
سرمايهگذاري به نهادهاي رهبري ايران و سپاه پاسداران با صدها شركت ،منتقل گرديده.
هركدام از شيوخ قادري و نقشبندي نيز از اورميه تا كرماشان صدها روستا را تحت تملك
داشتند و بخشي از نظام مالكيت نابرابر فئودالي را در كنار انواع مالكيتهاي دولتي و شاهي تشكيل
دادند .شايد با دخالتدادن مقولة دين گفته شود كه رفتار فئودالي اين طبقه با مردم عادالنهتر
بوده ،اما تمامي قواعد نابرابر ساز و نسبتهاي بهرةمالكانه فئودالي از سوي طبقة شيوخ نيز بر رعايا
اعمال ميشد و امر معنويت ديني كوچكترين تأثيري بر اجراي عدالت اجتماعي نكرد .ميزان
رفاه شيوخ و رعايا فرسنگها فاصله داشت .شيخ ،خليفههاي خود را در منصب مباشر ميگماشت
و با احداث خانقا و تكيه ،رعايا را جذب نظام توليدي و مالكيتي خود ميساخت .خاندان نهري در
اورميه ،برهان در مكريان ،شيخ معتصم در سنندج و شيخ عباس در مناطق كومايين ،خاندانهايي
داراي شاخة سياسي و شاخة اجتماعي شدند .شاخة اجتماعي مردمدارتر و با رفتار اخالقي و
معنوي بود اما در شاخة سياسي ،برخي به جريان مبارزات رهاييبخش ملي ُکردستان ميپيوستند
و جنبش مسلحانه براه ميانداختند و برخي نيز با دولت مركزي سروسري بههمميزدند .اگر قشر
روحانيون را بصورت زنجيرهاي در نظام مالكيت و توليد به نظم شيوخ پيوند دهيم ،ساختاري به
مراتب قويتر از فئوداليسم ديني را ميتوانيم ترسيم نماييم .امالك موقوفه شيوخ و روحانيون
بخشي بزرگ در نظام فئودالي را بوجودآورد .آنها از ناحية امالك موقوفه كه از پرداخت باج
و خراج معاف بود ،ارتزاق ميكردند .استثمار دهقانان زارع از سوي روحانيون نيز شيوة معمول
بود .همچنين تا پايان نظام فئودالي ،تنها قريب دهدرصد و بنا به قولي فقط  8درصد زمينها در
ُکردستان در تملك خصوصي روستائيان قرارداشت و آن مقدار هم مرغوب و يا آبي نبود .دهقان
معموال سرماية الزم براي كشت آن زمينهاي نامرغوب و دورافتاده را نداشت .به هر تقدير،
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تحكم بالمنازع دولت ،شاه و فئودالهاي بزرگ و رابطه عملي آنها با مقولة بهرةمالكانه كه بسيار
ظالمانهبود ،ذات نظام شديدا نابرابر فئودالي را مينماياند .همين مقوالت در نظام سرمايهداري
و مالكيت خصوصي جايگزين فئوداليسم نيز تماما داراي همان معاصي و تباهيهاي نظام سابق
است .نظام سرمايهداري كه به دو دورة پهلوي و جمهوري واليي ايران مربوط ميشود ،ضوابط
بهرة مالكانة ظالمانه را تغيير نداده .خصوصي و ليبراليزهكردن مفهوم مالكيت در سرمايهدراي نيز
بازهم نقش بارز عناصر «دولت ،رهبر ،رئيسجمهور ،نظاميها ،زمينداران و سرمايهداران بزرگ
و متوسط» را كه ديروز در مقابل حقوق دهقان و رعيت اعمال قدرت ميكردند ،امروز حذف
ننموده و بر ضد كارگر و شهروند اعمال ميكند .نظام و روابط يك زمين زراعي فئودالي به
كارخانه صنعتي با تمام خصايص نابرابرساز منفور منتقلگرديده .در نظام فئودالي ،بهرهمالكانه و
تملك زميندار ،قدرت استثمار و حتي نه خريد «نيروي كار دهقان» را كانون روابط رأس هرم
قدرت با پائين آن يعني مردم ،تنظيممينمود .دهقان از جان و مال خود براي فعل زراعت و توليد
براي ارباب ،هزينهميكرد .ولي زميندار كوچكترين توجه اخالقي و وجداني به مقوالت هزينة
مالي و انساني در فرايند توليد نمينمود ،لذا تمامي بار سنگين توليد و مصائب آن كمر دهقان را
ميشكست .اين روابط ضداخالقي و ضدسياسي ،با تمام وجوه نابرابرساز خود از روستا به شهر،
از فئودال به سرمايهدار و از دهقان به كارگر(پرولتر) منتقلگرديد .با اين تفاوت كه در ساختار
نظام مالكيتي جديد سرمايهداري ،نوع مالكيت خصوصي و فردي معمولگشته اما در اصل اين
نوع نيز به موجب سهمهاي نابرابر سرمايهدار و كارگر همچنان خصلتهاي فئودالي را در خود
حفظكرده و شهروند دولت به غايت در كسب جايگاه سرمايهداري و انباشت ثروت آزاد است
درحالي كه در نظام فئودالي ،صرفا فئودال بزرگ آزاد بود.
جـ نسلکشیهای سرمايهداري در ُکردستان
۱ـ خاستگاه سرمایهداری و غایات
سرمايهداري براي نخستينبار بصورت نظام عملي با عناصر مشخص و فاكتورهاي عديده،
در اروپا پيدايش يافت .اصطالح سرمايهداري(كاپيتاليسم) به اين معني نيست كه آن نظام
با بكارگيري توان سرمايه اقتصاد و معيشت نوينتري خلق نموده ،برعكس ،سرمايه را مورد
سؤاستعمال قرار داده تا قدرت را مرتبا با غارت اقتصاد ،بازتوليد نمايد .بنابراين ،اقتصاد نيست،
قدرت است« .سرمايهداري اساسا عمل نظاممندشدن غارت طفيليوار محصوالت مازاد از طرف
افراد و گروههاي فرصتطلبي است كه به هنگام توسعة پتانسيل محصول مازاد در شكافهاي
جامعه جاي ميگيرند .شمار اينها هيچگاه از يك يا دو درصد جامعه فراتر نميرود .نيرويشان
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را از فرصتجويي و سازماندهي ميگيرند»(.رهبر اوجاالن) سرمايهداري ،دخالت نيروها و عوامل
نااقتصاد از بيرون در اقتصاد است .همچنين بصورت توأمان ،ذاتهاي بردهداري و فئوداليسم
و نيروهايشان را يكجا در خوددارد .در طول تاريخ ،گروههاي حاشيهاي نزولخوار و محتكر،
عوامل سرمايهداري بودهاند .درست در دورهاي كه تمدنهاي بردهداري و فئوداليسم پس از
هزاران سال با كائوس و تباهي روبروشدند ،سرمايهداري ظهوركرد .لذا زمان و مكان ظهور
نهادينة آن ،حكايت از زوال آن دارد .دورة سرمايهداري كه در قرون سيزده و چهارده ميالدي
نخستين گروههاي غارتگر از شكافهاي جامعه سر بيرون آوردند ،در سدة شانزدهم با تثبيت
قدرت سياسي خود ظهوركرد .در اواسط دورة قاجاريه نفوذ آن به ايران آغازشد و از سال 1950
كه دورة اوج جهانيشدن توأم با كائوس سرمايهداري بود ،در ُکردستان نيز بصورت جنيني
شروع به رخنه در تمامي منافذ حيات نمود .در دورة  400سال ،جنگ ،غارت ،قتلعام ،استثمار
و تخريب محيطزيست از ارمغانهاي شوم آن بوده .تماميجهان را اشغال و كل سرمايهها را
غارت كرد ،اما با وسيعترين مبارزات و مخالفتها نيز روبروست .صدها سال در اروپا تركتازي
كرد در حالي كه در آن سدهها ُکردستان همچنان تحت نظام فئوداليسم ادارهميشد .امروزه
هم همچنان ُکردستان را نميتوان داراي سرمايهداري ايدهآل دانست ،لذا بشريت هنوز هم
شكست نخورده .قضيه چنين نبود كه تمدن به يكباره پيشرفتكرده و سرمايهداري در نتيجة آن
پيشرفت برآمده باشد ،برعكس ،به دليل سرطانيشدن تمدن دولتي بود كه سرمايهداري همچو
عفونت انباشتة هزاران ساله بيرون جهيد و سراسر جهان را در لجنزار خود غرق نمود .همچنين
به سبب همين سرطانيبودن تمدن دولتي است كه رهبر اوجاالن« ،تمدن دمكراتيك» را چون
بديلی در هزارة سوم ،ظهور بخشيده .زمان و مكان تمدن دمكراتيك هم مصادف است با اوج و
فوقكائوتيكبودن اوضاع سرمايهداري.
تمدن چيست و چه عناصري دارد؟ تمدن ،يك نظاممندي هزاران سالة مركزگرا و انحصارگر
است كه با استفاده از سه عنصر «طبقه ،شهر و دولت» شناخته ميشود .همة عناصر آن ،هم خود
بحراني و سرطاني هستند و هم بحرانساز ميباشند .وقتي سرمايهداري و عناصر آن بر تمدن و
عناصر آن كه ادوار برزخي بردهداري و فئوداليسم را از سر گذرانده بود ،مزيد گشت ،ملغمهاي
از كائوس حاصل كل تاريخ تمدن مركزگرا به ميان آمد .حال ،سرمايهداري چيست و چه
عناصري دارد؟ يك نظام سلطهگر از طريق انحصارات كالن قدرت و سرمايه است با دارابودن
عناصر «بيشينه سود ،دولتـ ملت و صنعتگرايي» كه اگر روزي گروههايي از جامعه را به غارت
حقوق مادي و معنوي ساير گروهها واندارد ،ناگهان فروخواهدپاشيد .هميشه رمز ماندگاري خود
را منوط به تعالي دوقطبيكردن جامعه گردانده :قطبهاي نفيگراي سوژهـ ابژه .گروههايي در
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شكافهاي جامعة اقتصادي ،سوژة سرمايهدار هستند و مابقي ،ابژة مصرفكننده.
برابري و عدالت در جامعه و تمدن زماني تحقق مييابد كه دوقطبيشدن مذكور برهمبخورد
و انسانيت به وضعيت كمونال بازگردد و چون نظامهاي بردهداري و فئودالي وضعيت جامعة
طبيعي پيش از خود را به حاشيه رانده و تمدن دولتي را به اوج بحرانها رساندند ،قويترين زمينه
براي پيدايش سرمايهداري بدذات را هموار ساختند .به همين دليل سرمايهدراي يك وضعيت
نرمال و طبيعي نيست ،وضعيت غارت مستمر و قتلعام هميشگي است .در بردهداري «اربابـ
برده» ،در فئوداليسم «زميندارـ سرف» و در سرمايهداري «بورژواـ سرمايهدار و پرولتر»
فاكتورهاي تعيينكننده هستند كه البته بورژوا پرولتر ،شكل تكامليافته دوگانههاي غارتگرتر
تمدني هستند .اين دوگانه ،همان رابطة مفهومي «سوژهـ ابژه» هستند كه بردهسازيهاي كل تاريخ
هيچگاه به گردپاي آن نميرسند .در واقع اگرچه تغيير در ظاهر ساختار صورتگرفته و گذار
به نظام سرمايهداري مثال متفاوت انجامشده ،ولي در اصل ،هيچی جز غارتگري هنرمندانهتر،
داوطلبانه و ظريفتر نيست .در نظامهاي بردهداري و فئوداليسم ،برده و سرف نسبت به موقعيت
و جايگاه برزخي خويش آگاه بوده و هميشه ناراضي بودند و هيچوقت داوطلبانه جامعة برده
به جانب سرمايهداري متمايل نشد ،اما امروزه ،كارگر و بورژوا هر دو با سازشگری ،داوطلبي
و رغبت دروني ،نظام سرمايهداري را پويشميدهند .اين خصلت به سحرانگيزي ماهرانة نظام
در جذب افراد با توسل به سازماندهي و استفاده از نيروي ِخرد در درون فرد عليه خود فرد،
برميخيزد .نظامِ ،خردگرايي را همچو اسب تروا در ذهن يكايك افراد نفوذ داده و با توسل
به آن و با ايجاد اكونوميسم به اشغال و غارت حوزة اقتصاد ميپردازد .با هزار نيرنگ و جعل،
راسيوناليسم را ماية پيشرفت و ترقي تبليغ و اذهان را تسخير مينمايند.
وقتي در تاريخ ،براي نخستينبار ،انحراف در حيات بشري رخداد ،مفهوم جهنم سربرنهاد
و در همان لحظات كه انسان خود را در جهنم بازيافت ،بهشت برايش خلق شد .پس نقطه
عطف تغيير حيات انسان ،ايجاد انحرافات تاريخي است كه قبل از تمدن سومري آغاز شد اما
نهادينه نشده بود .در سومر نهادينه گشت و در سرمايهداري به اوج رسيد .يك بعد آن انحراف
هزاران ساله در سياست ،يك بعد در ايدئولوژي و يك بعد در اقتصاد ،ريشه دارد .حكايت
سرمايهداري هم حكايت انحرافي است كه بايد از ميان برداشت .نابودي سرمايهداري  ،مستلزم
درك تاريخ انحرافات تا به امروز است تا بدانيم چه رويداده ،چهچيز تغيير كرده و امروز چه
ميخواهيم .اقتصاد ،بخشي از انحرافات را در احاطه دارد و چون حل انحرافات مستلزم درك
و حال كليت انحرافات يعني درك ابعاد سياسي و ايدئولوژيك نيز هست ،پس الجرم هرگونه
استراتژي برنامه و رهيافت در طراحي جامعة نوين كه قرار است جايگزين ساختار سرمايهداري
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شود ،بدون شناخت از تاريخ ،امكانپذير نيست .چهبسا سياست و ايدئولوژي در اولويت اول
از اقتصاد در مبارزه عليه سرمايهداري قرارميگيرند .چون ماركس و اخالف او اقتصاد را در
درجة نخست اهميت قراردادند و سرمايهداري را نظام توليد معرفي كردند نه غارت که به نتايج
فاجعهبار واصل شدند.
تاريخ به سه دورة «ميتولوژي ،دين و پوزيتيويسم» تقسيم ميگردد كه چهار شيوة توليد
غالب جامعة طبيعي كمونال ،برده داري ،فئوداليسم و سرمايهداري در آن سه دورة از سر گذرانده
شدهاند .شيوة توليد نوين براي گذار از انحرافات تاريخي چگونه خواهدبود؟
سرمايهداري ،يك شكل اقتصاد نيست ،بلكه يك نظام قدرت است كه در آن ،مالكان
خصوصي مالكيت ابزارهاي توليد و مديريت قدرت را در اختيار دارند و سرمايهدار با كسب
«سود» به استثمار كارگر كه بوسيله «كارمزد» اسير و اجير گرداندهشده ،ميپردازد .سرمايهدار
در راستاي كسب قدرت و كنترل بر جامعه ،عوامل توليد يعني «كار ،زمين و سرمايه» را تحت
سلطه درميآورد .سه نوع سرمايهداري را ميتوان متصور شد «تجاري ،صنعتي و مالي» كه دولت
و دولتي در هر سه ادغام ميباشد .نظام سرمايهداري براي نخستينبار در اروپا از قرن  16پيدايش
يافت و بصورت «سرمايهداري تجاري» آغاز بکار نمود .البته شايد نوع تجاري آن از سدة
سيزدهم در شهرهاي ونيز ،جنوا و فلورانس نطفهگرفت اما تثبيت و نهادينگي در ساختار سياسي،
اقتصادي و ايدئولوژيك در سدة  16در آمستردام تحققيافت .سرمايهداري مبتني بر ايدئولوژي
ليبراليسم به اين تعبير كه فرد در تصاحب ثروتها و كاربرد آن در قالب مالكيت خصوصي آزاد
است و در رسيدن به قدرت تنها ضامن آزادي ميباشد .امكانپذيري اين افسارگسيختگي با
زنجيرهاي فكري روش علمي پوزيتيويسم(اثباتگرايي) براي آمران آن دستيافتني گشت .نظام
نامتناهي انباشت قدرت و ثروت با اتكاي بر «مالكيت خصوصي» و «بازار آزاد» همچو دو نهاد
بنيادين خود است كه اين نهادينگي فقط بر پاية زيرپاگذاشتن حقوق ساير افراد اجتماع ممکن
ميگردد .مالكيت خصوصي در اين سير ،تعيينكنندة چهرة اقتصادي و سياسي نظام ميباشد .نظم
اجتماعي آن طوري است كه طبقة حاكم سرمايهدارـ بورژوا از نيروي توليدي جامعه به سود خود
بهرهگيري ميكند .براي اين كار الزم است مزد كمتري به كارگر پرداخت شود و سود و ثروت
كمتري به ساير افراد اجتماع برسد كه رقابت را در نظام ناعادالنه خود به اوج ميرساند .در آن
رقابت ،انحصار ثروت حاصل از توليد با عوامل توليد(كار ،زمين و سرمايه) در يد قدرت بورژوا
قبضه ميگردد« .سرمايهداري صنعتي» در قرن هفدهم در انگليس آغاز و با درنورديدن مرزهاي
سياسي و فرهنگي انحصار جهاني را همچو يك آرزو براي خود حاصلنمود .انقالب صنعتي
سلطه بر جريان توليد جهاني را براي استعمار انگليس ممكنساخت كه با كمپاني هند شرقي به
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خاورميانه نفوذكرد .در اين دورة سرمايهداران بر كارخانههاي بزرگ و بنگاههاي اقتصادي چنگ
انداختند« .سرمايهداري مالي» نيز در سدة بيستم تحققيافت كه طي آن مرحله ،سرمايهداران بر
بانكداران و پولداران بزرگ با قدرت «فرماندهپول» بر همة مؤسسات بانكي و كارخانهاي
صنعتي و مالي چنگ انداخته و با قدرت مالي خود از آنها سود ميبرند .اين دورة دورة افزايش
توليد پول با استفاده از خود پول است و كاال و توليد كاال كه تنها شكل حقيقي اقتصاد است،
محلي از اعراب ندارد.
۲ـ نفوذ ،پيدايش و نسلکشی
پيدايش سرمايهداري در شرق ُکردستان را بايد بهلحاظ سياسي ،ايدئولوژيك و اقتصادي
مورد بررسي قرارداد و به نقطه شروع تحوالت بازگرديم .شايد تصور شود كه براي تغيير ساختار
فئودالي به سرمايهداري ،تحول در حوزة اقتصاد اصليترين شرط است ،اما چون سرمايهداري
اقتصاد نيست ،بلكه يك فرم قدرت است كه با نفوذ استعمارگرانه در خاورميانه سربرآورد،
بنابراين ،شروع نظام در شرق ُکردستان زماني بوده كه تحول در هركدام از حوزههاي سياسي،
ايدئولوژيك يا اقتصادي رخ داده باشد .مسلم است كه با ورود و نفوذ كمپاني هندشرقي انگليس
از قرن نوزدهم در عصر قاجاريه ،كه نخست در مقام تجارت ظاهرشد ،در مرحلة پسين در مقام
صنعت و سرمايهگذاري جاي پايش را مستحکم ساخت.
در صورت نبود نظام سوسياليستي ،نظامهاي بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري در عصر
سرمايهداري بصورت قواعد ،رفتارها ،رسوم و دادوستدها در امر توليد ،تجارت و مصرف،
هميشه وجود خواهندداشت .شايد سرمايهداري با روابط خاص بورژواييـ پرولتري همراه با
رشد تكنولوژي ،سرمايه و ابزار توليد در ُکردستان رشد نكرد ،اما روابط آن در اواخر دورة
فئوداليسم و در دل آن ،آغازگرديد .نظم فئودالي مبتني بر بهرةمالكانه نابرابر وقتي به دوران گذار
به نظام سرمايهداري پاگذاشت ،تمامي قوانين «مناصفه ،يكسوم ،دوسوم و چند درصدي متغيير»
همچنان باقي ماند ولي متأثر از روابط اخالقي جامعه ،بويژه در ميان عشاير با تعديل روبرو شد و
نرمتر گشت ،طوري كه زارع اينبار با فئودال نه بلكه مالكي كه قدرت سياسي ندارد و شهروند
دولتـ ملت است ،طرف قرارداد شده و سهم زارع اجارهدار در تقسيم محصول منصفانهتر
گشت .ولي اين دوره دورهاي بود كه نظام و سلطة سياسي فئوداليسم زوال يافته و جاي خود را
به سرمايهداري داده بود .اينجا ديگر خود شهروند ،فئودال تلقيميگردد زيرا مناسبات مالكيت،
توليد و سهمبري ،اشتراكي نيست .در اين وضعيت ،تقسيم بصورت نسبتهاي دودهم ،يكپنجم
و حتي دوپانزدهم در اكثر مناطق رايجگرديد .با پيدايش سرمايهداري جنيني در ايران ،مالك
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بزرگ به سرمايهدار مبدلگشته و تابع ضوابط و روابط آن قرارگرفتند .نضج دورة سرمايهداري
جنيني در ُکردستان همزمان شد با شكلگيري پيدرپي جنبشهاي رهايي بخش مسلحانه.
سركوب ملت ُکرد و مليتاريزهكردن ُکردستان از دورة مشروطه به بعد ،تمامي مناطقق ُکردنشين
را از نظر مالكان و سرمايهداران بزرگ ناامن جلوهداد .دليل عدم سرمايهگذاري قريب يك سدة
است كه ناامني عنوان ميشود .سرمايهداران ترجيحميدهند سرمايههاي خود را به كالنشهرهاي
ايران منتقل كنند و ميهن خويش را از موهبتهاي آن محروم سازند.
در بخش تاريخي اين تأليف مراحل نفوذ تجاري و سپس آغاز سرمايهگذاري در حوزة
نفت جنوب ايران را تشريح نمودهايم .اين مرحله تا دوران مشروطيت ،مرحلة نفوذ تجاري و
توليدي محدود به جنوب توسط بريتانيا بود و به موازات آن ،نفوذ روسيه در شمال نيز بتدريج
افزايشيافت كه از حيث تغيير ساختار اقتصادي فئودالي در شرق ُکردستان تأثير چنداني نداشت
و كماكان نظم شيوههاي توليد شبانكارگي و روستايي غالب و به روال سابق بود .اما دورهاي پس
از آن آغاز شد كه از حيث سياسي مطمحنظر است و نفوذ سياسيـ استعماري سرمايهداري ،شرق
ُکردستان را وارد مرحلهاي از مستعمرهشدن كرده كه همچنان در قرن بيستويكم از عواقب
شديدا مخرب سياسيـ فرهنگي آن مينالد .دورة مشروطه و آغاز مبارزات رهاييبخش ملي
در ُکردستان نقطهعطف تحوالت محسوب ميگردد .اين دوره ،دورة شكلگيري «شعور ملي
ُکردها» و همزماني آن با نفوذ سياسيـ استعماري سرمايهداري اروپا در هيأت مشروطيت بود.
برخالف بسياري كه ساختار عشيرهاي را عامل ممانعت از شكلگيري شعور ملي ميدانند ،اين
نهاد قدرت خوانين و اميران ُکرد بود كه راه اتحاد و انسجام براي ايجاد يك دولت متمركز را
بندآوردهبود .مشروطيت ،هم نظام خوانين و بيگوبيگلري و هم نظم كنفدرالي عشاير را در
ُکردستان برچيد كه اين آغاز با نفوذ و سرايت ذهنيت سرمايهداري رخداد نه صرفا حضور نظامي.
مداخلة غربيها در شمال ُکردستان(در امپراتوري عثماني) از اوايل قرن نوزدهم ( 1835م) با حضور
مسيونرها ،ايجاد كنسولگري و تأسيس مدارس آغاز شده و ُکردستان صحنة جنگهاي روسـ
عثماني و ايرانـ عثماني بود .تجارت و چپاول مدام اقتصاد و معيشت ُکردها را نابود ميساخت.
جنبشهاي ملي ُکرد براي نخستين بار در امپراتوري عثماني و با بابانها در  1806آغاز شد كه
دورة فئودالي را وارد فاز نوين سياسي ساخت.
نخستين جنبش مهم ُکردها در قرن نوزدهم در شرق ُکردستان ،در سال  1880به رهبري شيخ
عبيداهلل نهري آغاز گرديد ،اما در دورة نفوذ ساختار و فرم سياسي سرمايهداري قرارنگرفت .در
اين دوره ،انگليس نفوذداشت و حتي عشاير ما َمشَ ،منگور و پيران در مكريان توسط بدرخان
با اسلحه انگليس مجهز و مسلح گرداندهشدند .قيام نهري آغاز بزرگترين تحول در شعور ملي
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ُکردها با محوريت جغرافيايي اورميه ،سلماس ،خوي و ماكو و منطقه مكريان تا مياندوآب،
مراغه و تبريز بود .اين قيام ،خيزشی بزرگ در دورة فئوداليسم در ُکردستان محسوب ميگردد
كه بسياري مورخان آن را آخرين قيام فئودالهاي ُکرد مينامند زيرا پس از آن مشروطيت
در ايران و عثماني دورة نويني را با پذيرش فرم دولتـ ملت ،شهرنشيني و سلطة يك قانون
اساسي ،شروع نمود .قيام سمكو شكاك در دورة مشروطيت كه حتي ارتش انگليس در آن موقع
در صائينقلعه(شاهيندژ) مستقر بودند ،در راستاي كسب خودمختاري و حتي استقالل ُکردستان
نضجگرفت.
قبل از آغاز قيام سمكو ،اوضاع ُکردها با آغاز مشروطيت در  1907م و كوششهاي ُکردها
بسيار قابلتوجه است .تمركز بر تدوين قانون اساسي ايران و مادة قانوني تشكيل «انجمنهاي
ايالتي و واليتي» در بستر شرايط سياسي و اقتصادي آن روز ،روشنگر چگونگي نفوذ
سرمايهداري در ُکردستان است .در دورة مشروطيت ،دهها سال بود كه سرمايهداري تجاري در
ايران گسترش يافته بود با اين تفاوت كه شيوة غالب توليد هنوز در دست روستا بود .انقالب
مشروطيت بر حوزههاي جغرافياي سياسي ،انساني و حوزة اقتصاد شرق در ُکردستان تأثير بسزا
برجاي نهاد .خطه ُکردستان به موجب شرايط اجتماعی ،اقتصادي و سياسي متالشي و فقدان
وحدت ملي و حكومتهاي عملي سرسپرده خوانين و رؤساي عشاير مناطق اورميه ،سنندج و
كرماشان ،نتوانست از فرصت تاريخي انقالب مشروطيت سود بَرد .جنگهاي روسيه ،ايران،
عثماني و انگليس ،مدام شرق ُکردستان را با ويراني و فروپاشي روبرو ميساخت .جز كرماشان
و لرستان ،مابقي مناطق شرق ُکردستان با مشروطيت تعامل پيدانكردند .ضديت با مشروطه از
سوي عشاير حاكم بر ناامنيها و هرج و مرج دامنزد .اگرچه در قالب مشروطه ،سرمايهداري در
پوستين قانون اساسي ،فرم دولتـ ملت و تغيير ساختار سياسي و اقتصادي در ايران ميرفت نهادينه
شود ،اما شرايط سياسي ميتوانست به ظهور آزادانه و خودمختار ُکردها كمك شايان بكند .در
اين زمان ،سرمايهداري در فاز امپرياليسم خود قرارداشت و صدور سرمايه با انتقال ذهنيت آن
در دستور كار بود كه اختالفات شديد ايدئولوژيك ،دستهبنديها و كشمكشهاي سياسي و
نفاقها را با شبهدمكراسی وارداتي از غرب ،قانون اساسي خشن فرم دولتـ ملت كه همانا انكار
هويت مليتها بود ،منازعات صدها ساله در ايران را آغازيد .استبداد مطلق قاجاري كماكان
خواهان سلطة شاهي و نظام اقتصادي فئودالي بود و مشروطه به فروپاشي آن نظم همتگمارد،
اما كورسوهاي پارادايمي و ذهنيتي آن بسيار ضعيف و توأم با تقليدها و اقتباسهاي كوركورانه
از غرب بود .جريان تجددخواه نيز با تأسي از ليبراليسم و مدل دمكراسي ليبرالي درصدد انجام
اصالحات و جرح و تعديل نظام شاهي برآمد تا قدرت را ميان نهادهاي نوپاي مقلد غرب
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تقسيم نمايد .شكلگيري قانون اساسي و ايجاد انجمنهاي ايالتي و واليتي عليرغم توسعهطلبي
امپرياليستي ميتوانست به آزادي ُکردها مقلوبگردد .هدف مشروطه ايجاد شوراي دولتي
اشرافي با تأسيس پارلمان متكي بر قواي مقننه ،مجريه و قضائيه از آن درآمد كه تكيه بر تجدد
سياسي و رشد اقتصادي در جهت مونتاژ صنايع و توليد صنعتي به ايدال فكري مبدلگشتهبود.
رشد صنايع و اقتصاد نوين نيز مشروط به پذيرش مالكيت خصوصي مبتني بر قانون و تحوالت
ساختاري در نظام فئودالي بود .جنبش تنباكو يكي از نمادهاي خواست عمومي براي گسترش آن
نوع مالكيت و استقالل از نظام سلطنتي تماميتخواه تلقي ميشود .ائتالف روشنفكران ،تجار و
روحانيون نيز آمران اصلي آن جنبش بودند كه جامعه را به حركت درآوردند و بتدريج به نيروي
سياسيـ اجتماعي مشروطه مبدلگشتند .ميرفت با اين اوضاع ،انقالب مشروطه به يك انقالب
بورژوازي و يا به اعتقاد برخي نيمهبورژوازي كه مظهر اصلي پيدايش و رشد سرمايهداري است،
تبديلشود .قاجاريه از حيثهاي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك توسط نيروهاي اجتماعي
و طبقات دخيل در آن نيروها به چالش كشيده شد .از طرفي موجوديت بورژوازي در آغاز
مشروطيت بسيار ضعيف بود و از ديگر طرف ،زمينة جنبش ،شهرها بودند ،لذا دهقانان نقش
بسيار ضعيفي داشتند .از اين منظر ،جامعة روستاييـ عشايري ُکردستان كه از ستم حكومت
استبدادي رنجميبرد ،همچنان در چارچوبهاي فئودالي محسورماند ولي اينبار ستم حكومت
ملي را ميبايست تحمل كند.
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي ،بصورت نسبي پلوراليسم سياسي و مليتي نيمهمتمركز را
ميپذيرفت كه البته تقسيم قدرت و غيرمتمركزكردن كامل نبود .بنابراين ،چون حكومت مركزي
باقيماند و ُکردها جز برخي روشنفكران در مشروطه مشاركت نجستند ،مليشدن قدرت در قالب
دولت و حكومت جديد با اتكاي بر تفكيك قوا ،تفاوتي به حال ُکردها نكرد« .ماده  2فصل اول» ،
«ماده  »5و «ماده  »21قانون انجمنها و اياالت ،ايالت موجود در آنها را دربرميگرفت و ميتوانستند
نمايندگان خود را روانه انجمن كنند .انجمن در صورت حمايت قاطع ميتوانست خودگرداني
سياسي و اقتصادي را در گام اول تضميننمايد .به دليل نگرش متقلبانه مشروطهخواهان(بجز گروه
آزاديخواهان كه نابودشدند) عدم اجراي قانون انجمنها را به دنبال آورد و ُکردها نسبت به بانيان
مشروطه بدبين شدند .شايد جامعه ُکردستان بويژه ايالت و دهقانان به صف انقالب نپيوسته بودند،
اما بودند اشراف و روشنفكران صاحبنام ُکرد كه در مراكز شهرها به اهميت مشروطه پيبرده و
از آن هم پشتيباني ميكردند :ميرزافتاح قاضي رهبر جامعة مكريان ،ميرزا اسماعيل ثقهالملك،
حاكم سنندج با همكاري محمد مردوخ ،حاجفتحالملك و حاجارفعالملك در سنندج؛ و
آقامحمدطاهر ،تاجر كرماشاني ،آقامحمد مهدي (روحاني) ،سيدعبدالكريم عزت(روشنفكر) ،حاج
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سيد محمدطاهر (تاجر) از جمله آزاديخواهان بودند .مسئلة حائز اهميت اين است كه حكومت
مركزي در جريان مشروطه شديدا ضعيفگشت ولي در ُکردستان بجاي استفاده از آن فرصت،
كشمكشهاي حكام و عشاير محلي ،از هرگونه تحول انقالبي در جهت كسب استقالل و يا
خودگرداني ،ممانعت به عمل آورد و حتي حضور ساالرالدوله از شاهزادگان قاجار در سنندج و
كرماشان برضد مشروطه ،اوضاع را وخيمتر ساخت .نيروهاي برخي عشاير از مكريان تا كرماشان
به ارتش حكومت قاجاريه پيوستند.
بررسي عوامل فعال حوزة اقتصادي در دوران مشروطه در شرق ُکردستان حائز اهميت است.
البته برخي ،تجار را بزرگترين طبقة حامي مشروطه در درجة اول عنوان كردهاند كه چنين نيست.
در درجة نخست ،روشنفكران و در درجة دوم روحانيون و پس از آن دو ،بازاريان جايميگيرند
كه تجار در كاتاگوري بازار اتفاقا ضعيف هم عمل كرد .با اين اوصاف ،تجار ُکرد در مناطق
اشغالي خود بدست روسها ،انگليسيها و حكومت مركزي پس از تجار روس ،يهودي و ارمني
در درجة نازلتر فعاليت تجاري قرارگرفته بودند .اقتصاد خودبسندة ُکردستان با اتكاي بر توليد
شبانكارگي و روستايي ،نياز چنداني به خارج نداشت ولي در كل فقدان راههاي تجاري بويژه
در مكريان ،اقتصاد را متكي به تجارت بارنياورد ،ولي آن را هم در برابر مناطق ديگر ايران از
آن حيث تضعيف ساختهبود .چون در آن دوره ،سرمايهداري تجاري رايج بود ولي عليرغم
حضور انگليس و روسيه ،سرمايهداري به درون مناطق شرق ُکردستان نفوذنكرد و يا بسياربسيار
ضعيف بود .مسلما قدرت اقتصادي در دست اشراف ايلي و خوانين محلي يا والي منصوب
حكومت مركزي ،تمركز يافتهبود .فلذا ساختار ايليـ روستايي در امر توليد ،مانع رشد طبقة
متوسط شهرنشين شد كه تجار ُکرد هم نتوانستند در ميان تجار ايراني و خارجي سري ميان سرها
داشتهباشند .تجار ضعيف كه به نيروي مؤثر اجتماعیـ سياسي مبدلنشدند ،پس از خوانين فئودال
و رؤساي ايالت در درجة بعدي اهميت قرارداشتند .منصب تجارباشي (به روسي آگنت) در
مكريان در دست روسيه بود و تجار ُکرد زير نفوذ و نظر آنها فعاليت محدود داشتند .همچنين
«آساطور ارمني» با هزاران نيرنگ و فساد ،مالك قريب  70روستا در مكريان گرديده بود.
«حاجي تقي تبريزي» نيز تجارت كل منطقه را تا پايان جنگ جهاني اول در دست داشت(بويژه
انحصار تجارت توتون) .تجار ُکرد تنها در صورت حمايت كنسولي روسيه در عرصة اقتصاديـ
سياسي منطقه ظاهر ميشدند .تجار شهري ُکرد هم در كنار ايالت و دهقانان از مشروطه فاصله
گرفتهبودند.
قيام ناكام سمكو شكاك در دورة مشروطه و پس از آن ،كردستان را بيشتر محل اشغالگريها
و منازعات استعمار انگليس ،روسيه و عثماني قرارداد .اگر مشروطهخواهان تهران صادق ميبودند
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و اتحاد سياسي ُکردها تحقق مييافت ،سمتوسوي تحوالت جوري ديگر ميبود .در مكريان
و اورميه جنگ رويداد و همزمان در تهران هم مشروطهخواهان سركوب میشدند .برخي
به قلمفرسايي دستزده و ُکردها را به سنگاندازي در مسير انقالب مشروطه متهمميكنند،
اما واقعيت اين است كه اگرچه ُکردها وحدت نداشتند و خوانين حاكم بر شهرها و رؤساي
ايالت اختالفات داخلي ُکردها را تشديدكردند ،اما مشروطه هم نسبت به اعطاي آزادي و
خودگرداني به ُکردها صميمي نبود و دليل نضج قيامهاي ُکردها هم همين عامل بود .زيرا دولت
ملي سربرميآورد و ُکردستان حتي ديگر حق انتخاب والي ُکرد را نداشت .چهبسا دخالتهاي
سرمايهدارانة روسيه و انگليس تحوالت سياسي را به ضرر ُکردها ورقميزد .مسلحشدن برخي
ايالت ُکرد مكري بر ضد مشروطة تبريز و همراهي و همدستي خوانين سنندج و كرماشان با
ساالرالدوله ،دليل مطلق بر ضديت كل جامعة ُکرد بر ضد مشروطه نيست .اين مشروطه بود كه
نتوانست دل جامعة ُکرد و طبقات بااليي آن را بدست آورد .ایبسا مجلس رسمي شده بود ،اما
حكومت مركزي حاضر به كار برروي تشكيل انجمنهاي ايالتي و واليتي در ُکردستان نبود.
همين امر خألي ايجادكرد كه مستبدين طرفدار استبداد قاجار با استفاده از آن ،برخي ايالت
مسلح ُکرد را عليه قيام مشروطه در تبريز بكارگرفتند .انجمن ايالتي تبريز و كنسولهاي روسيه،
انگليس و آمريكا هم در اين اثنا با درخواست حكومت مركزي متفقا عليه ُکردها موضع خصمانه
اتخاذ كردند .اختالفات داخلي ميان خوانين و ايالت ُکرد هم مزيد بر بحران ،اوضاع كلي را
آشفتهتر ساخت .هژموني سرمايهداري اروپا در آن سالها درصدد بود با اشغال اورميه و مناطق
شمالي آن ،يك دولت مستقل براي آشوريهاي مسيحي تشكيلدهد ،لذا قيام سمكو شكاك
بيدليل نبود و ارتباطي با مشروطيت ضعيف ندارد .تازه ،بسياري اشراف و تجار شهرنشين ُکرد
خواهان استقرار مشروطه بودند تا دستشان در سياست و اقتصاد باز شود .اشراف ،روشنفكران و
تجار ُکرد خواهان گسترش «نهادهاي دمكراتيك» در ُکردستان بودند كه در نامههاي آنها بويژه
علي قاضي ،ميرزا ابوالحسن سيفالقضات(در شهر ساوجبالغ) در تاريخ  1328ق اين مطالبات
آشكارا مطرح گشته .سيفالقضات مدتي مديد رياست انجمن ساوجبالغ بود ولي هيچ مواجبي
به او و اعضاي انجمن ،عدليه و بلديه پرداخت نشد .اين بيتوجهي انجمن مشروطه ،همة آنها را
نااميد كرد .همچنين «حاجاحمد ملکالتجار» ،شاخة سقز حزب دمكرات ايران را تأسيس و خود،
گامهايي مشروطهخواهانه برداشتند كه آخر سر به ترور وي منجر گرديد.
در انتخاب نمايندگان مجلس به ُکردستان بيتوجهي شد و سهم مناطق و ايالت بسيار ناچيز
در نظر گرفتهشد و همه را سرخورده ساخت .چهبسا مناطق اورميه و مكريان تحت نفوذ عثماني
قرارگرفتند و صحنة رقابت ميان روسيه و عثماني شدند .شروع جنگ جهاني اول مشروطه را در
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ُکردستان از ياد برد و جنبة نفوذ استعماري حكومت مركزي و هژموني غرب را تقويت نمود.
حضور روسها در طي چند دهه منجر به بروز يك دورة قحطي در ُکردستان و فروپاشي
اقتصادي شد.
در دوران مشروطه ،اوضاع اجتماعي سنندج نيز روشنگر بسياري مسايل است .بخش بزرگ
ساكنان شهر ،پيشهور بودند و بنا به روايتهاي تاريخي ،بيش از  50نوع شغل از بازرگاني تا
مباشري و ضابطي اشراف وجودداشته« .رضاعلي ديوانبيگي» ،نماينده اعزامي دولت موقت ملي
به سنندج ،نوشته كه سنندج بشدت داراي نظام طبقاتي بوده و سه طبقه را نام ميبرد :خوانين
اشرافمنش ،نوكران و مباشران خوانين و پيشهوران و كاسبان .تجار پايگاه معتبري نداشتهاند
و حق جلوس در محضر خوانين را نداشتند .تجار يهودي دست قوي در سنندج داشتهاند كه
تجارت منطقه در انحصار آنها بوده.
الزاريف در گزارشي آورده كه بيش از  ۳۰درصد از تجار سنندج پيوند محكمي با تجار
روسي داشتهاند .اين مسائل نشانميدهند كه عدم استقالل و رشد سريع اجازه نداده تجار به
جرگة طبقة بورژوا درآيند .آنها نتوانستند با صدور كاالهاي بومي همچو صنعت قاليبافي ،در
تحكيم پايههاي اقتصادي و سياسي ،نقش ايفانمايند .اشرافيت ،هم سياست و هم تنظيم امور
اقتصادي را با سرسپردگي به حكومت مركزي و خارجيها در دست داشتند .شايد اگر تجار
حركتي از خود نشان ميدادند ،سرمايهداري زودتر جاي نظام فئودالي را ميگرفت.
در حوزة سياسي ،ثقهالملك و محمد مردوخ ُکردستاني ،انجمن «صداقت» را در سنندج
تأسيس كردند .بازاريان و كسبه نيز انجمني تحت عنوان «هيأت كارگران» را در كنار انجمنهاي
حقيقت ،اخوت و صداقت برپا نمودند .انجمن صداقت ،اشرافي بوده و ساير طبقات اجتماعي
حق ورود به آن را نداشتند .اشرافيت سنندج بر سايرين استيال يافتند و مانع از مدرنشدن تنظيمات
و فعاليتها گشتند .فئوداليسم و نظم طبقاتي خشن آن اجازه تحولي ريشهاي در ُکردستان نداد و
سرمايهداري هم در مقام استعمارگر در شرف نفوذ تدريجي بود.
استبداد صغير(1326ق) بطور كلي بساط مشروطهخواهي ضعيف در سنندج و شرق ُکردستان
را برچيد و انجمنها تعطيل شدند كه بعدها با تالش مردوخ و امثال او احيا گرديدند و در اين
سالها ايل گلباغي در گروس و مريوان قيام كرد و ساالرالدوله قاجار هم به سنندج عزيمت
كرد و عليه مشروطه جبههگرفت .او شرق ُکردستان را عليه مشروطه مجهز نمود .در اين دوره،
قحطي ناشي از خشكسالي هم بروز كرد و متعاقبا ساالرالدوله شكستخورد ،ناكامماند و جنگ
جهاني اول به تالشهاي قاجاري و مشروطيت پايانداد.
كرماشان نيز جزو مناطقي است كه به دليل يورش صفويه تحت اشغال درآمده و اديان و
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مذاهب زيادي در آن وجود دارند .از اوايل قاجاريه ،حكومت محلي كرماشان در دست حكام
غير ُکرد قرارگرفته .بزرگترين ايالت آن گوران ،كلهر ،سنجابي و زنگنه هستند .اشرافيت شهري
از سران ايالت در دوران مشروطه(1907م) تشكيل ميشدند .پس از اشراف ايلي ،بازرگانان
كرماشان از درجة اعتبار خاصي برخوردار بودند .كرماشان با مناطق سنندج و مكريان تفاوت
عمده از حيث رشد بازرگاني داشت .ايجاد راه تجاري با بغداد سبب رونق اقتصادي اين منطقه
گرديده بود .مراكز تجاري ايران همچو اصفهان ،تهران و تبريز و تجار يهودي ايران و بغداد همه
راهي كرماشان ميشدند ،ولي بنا به گزارش «مك لين» در سال  1907م با وجود رشد بازرگاني،
اما حدود هشتاد درصد بازرگاني شهر در دست تجار يهودي بوده .عثمانيها هم با انتخاب
تجارباشي كه نتيجه تعرضات مرزي مداوم بود ،نفوذ اقتصادي و بازرگاني خود را گسترش
دادهبودند ،ولي به اندازة انگليس سلطه برقرار نكردند .تجارت عمده تحت كنترل انگليسيها
مناطق زاگرس جنوبي شرق ُکردستان را با روابط استعماري رويارو ساخت .طبقهاي كه در
كرماشان بيش از همه با مشروطه همخوان شد ،تجار بودند« .حسن وكيلالدوله و آقامحمدطاهر»
دو تاجر بزرگ بودند كه محمدطاهر روزنامة «حبلالمتين» كلكته و برخي جرايد و كتب را
انتشار ميداد .اقتصاد وابسته شهري در موقعيت تجار وابسته به انگليس بخوبي قابلتأمل است.
شهرنشيني يك امتياز براي كسب قدرت محسوب ميگشت و ايالت قدرتمند شهر را مركز
فعاليت خود قراردادند .ناگفته نماند كه شيوة توليد ايالتي كرماشان بيشتر از ساير مناطق شمالي
ُکردستان بود .قبضه حكومت محلي كرماشان در دست حكومت مركزي و فقدان اتحاد ايالت،
از هرگونه اتحاد فراگير جهت ايجاد يك حكومت ُکردي جلوگيري كرد .شايد ادعا شود كه
تفكر عشيرهاي ،ارتجاعي است و مانع توسعة سياسي ،اجتماعي و اقتصادي منطقه گشتهبوده
و با شيوة زيست شهري در تضاد قرارگرفته .در اصل ،رشد اقتصادي و معيشتي مديون عشاير
بوده و مشكل ريشهاي از خوانين ايالت و حكام محلي آب خورده .حتي وجود ايالت و
عشاير همچو مانعي بر سر راه رشد سرمايهداري يك امتياز مثبت فرهنگي محسوب ميگردد نه
ارتجاع .كرماشان در دورةاي با نفوذ ساالرالدوله عليه مشروطيت جنبيد و در دورةاي ديگر به
بزرگترين حامي مشروطه مبدلگشت .اين بيثباتي و دست به دستشدن قدرت بود كه اين
وضعيت بيثبات را موجب گشته بود نه تفكر عشيرهاي .اتفاقا روشنفكران (همچو سيدعبدالكريم
غيرت) ،روحانيون(همچو آقامحمد مهدي) ،تجار(همچو حاجسيدمحمد طاهر) و ساير طبقات
پائينتر (همچو يارمحمدخان كرمانشاهي) طبقات مُصر در مقابله عليه ارتجاع خوانين و رؤساي
عشاير تحت فرمان دولت استبدادي قاجار بودند .تحكم بالمنازع خوانين و حكام سرسپرده،
اوضاع اقتصادي و سياسي كرماشان را تحت سلطة قاجاريه و انگليس درآورده بود و همة طبقات
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شهري و غيرشهري نسبت به اين وضعيت ناراضي بودند .حتي وقتي مشروطه در شهر استقرار
يافت ،خود مردم اقدام به ترور برخي مالكان نمودند .اين ،خوانين و اشرافيت سرسپرده بودند كه
مناطق كرماشان را به دست انگليسيها سپرده و ميان قاجاريه مستبد و مشروطه قرا گرفته بودند.
همانا اشرافيت ايلي بويژه ايل كلهر ،مشروطه را در كرماشان به چالش كشيدند و بیثباتي كردند
كه با مزيدشدن آن بر غيرصميميبودن مشروطهخواهان در حق ُکردها و مسئلة ُکرد ،بياعتمادي
زيادي به بار آمد .سفير وقت انگليس «سر جرج باركلي» از حملة ايل كلهر به رهبري داودخان
ابراز وحشت و نگراني كرده و گفته بود تجارت انگليس در خطر است .با وجود تأسيس انجمن
ايالتي در كرماشان ،اما هم حكومت مركزي و هم مشروطهخواهان در عمل به وعدههاي خود
درقبال به رسميتشناختن حقوق سياسي و اقتصادي ُکردها جدي و صادق نبودند .داودخان گفته
بود«:ماليات ندهيد ،غارت هم بنماييد ،اما حمله به زوار و اموال تجار نياوريد» .او ايالت و طبقات
شهري از اشراف تا مردم عادي را متحدساخت .در اين دوره ،كرماشان با طرز تفكر ايلي محلي
اداره ميشد و مشروطه توان پاسخگويي به آن را نداشت .چون شيوة توليد غالب ،شبانكارگي و
روستايي بود ،شيوة تجارت و پيشهوري شهري ،كانون ثروت نبود ،پس داعيه كانون ثروتبودن
شهر كرماشان صحيح نميباشد .در دورهاي كه ائتالف ايالت مجددا بههمخورد ،تفرقه مجددا
افزايش يافت و ساالرالدوله از اين اوضاع بهرهبرداري كرد و كرماشان به كانون ضدمشروطه
مبدلگرديد .جنگ ساالرالدوله با تهران مناطق سنندج و كرماشان را دچار قحطي ،غارت و
ويراني ساخت .به سبب اينكه سياست و مديريت محلي هيچگاه در دست ُکردها نبود و سران
ايالت و اشرافيت كرماشان هميشه سرسپرده دولت مركزي ايران بودند ،خودمديريتی سياسي و
استقالل اقتصادي تحققنيافت ،اگرنه موقعيت كرماشان بعنوان دروازة تجارت در كنار توليد ايلي
و روستايي ميتوانست جايگاه برتري بدان ببخشد.
در انقالب مشروطه اگرچه دستاوردهايي مدني حاصل رنج طبقات دخيل در آن بدستآمد
و روند مدرنيزاسيون آغاز شد ،اما قانون اساسي كه به تقليد از بلژيك ،مستعمره انگليس،
تدوينگشت .مدل دمكراسي ليبرال حاصل از آن ،مجلس اشرافي فاقد انتخابات مستقيم و
دمكراسي راديكال ،تقليد از ساختار مديريتي دولتـ ملت با قواي مجريه ،مقننه و قضائيه
به موازات رژيم شاهي مشروطه و فراتر از همه ،نفوذ بيش از پيش انگليس از جنوب تا تهران
و روسيه از شمال كه نويددهندة زايش سرمايهداري صنعتي بود و استعمار سياسي و فرهنگی
که جاي استعمار تجاري را بر محوريت نفت ،انرژي و تصاحب بازار گرفت ،همه و همه كل
ايران حتي شرق ُكردستان را در مغاك سرمايهداري فروبرد .شهرنشيني به كانون سياستها
و اقتصاد استعماري شديدا طبقاتي مبدلگرديد و به دليل ضربهزدن به حيات شبانكارگی و
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روستاييُ ،کردستان بيشتر تحت سلطة استثماري قرارگرفت كه ضربة بزرگ در دوران جنگ
جهاني اول واردشد .در سالهاي جنگ بويژه در سالهاي  1918و  1919م بهترين موقعيت
براي كسب استقالل ُکردها پيش آمد ،زيرا دولت مركزي ضعيف بود و منطقه ،درگير و مشغول
جنگ .برآمدن رضاخان و پهلوي ،درواقع به معناي ازدسترفتن فرصت براي ُکردها ،تثبيت
ساختار سرمايهداري در قالب دولت ملي پهلوي ،اوج سركوب عشاير و اسكان اجباري آنها و
تابعقانونساختن ستم ملي عليه ُکردها بود كه هم سياست ،هم اقتصاد و هم مديريت ُکردستان را
بشدت مركزي ساخت و جامعة مدني ُکرد با اين ورود خصمانهتر سرمايهداري خارجي و رشد
سياسي اقتصادي سرمايهداري ايراني بيشتر منزوي و سركوب شد و تنها رؤساي ايالت و خوانين
فاقد قدرت مستقل براي نوكريكردن باقيماندند.
در سالهاي سلطة استبدادي دولت ملي رضاخان ،سرمايهداري صنعتي در بستر شهريشدن
فاقد تكيهگاه فرهنگي خودي در مسير اوجگيري بود ،اما برعكس آن ،در ُکردستانات سياست
دولت ،ممانعت از مدرنيزاسيون صنعتي و رشد كارخانجات بود كه به سلطة سياسي كمكميكرد.
در آن سو ،شهرنشيني در شرق ُکردستان رشد ضعيف داشت و به موازات آن ،ايالت سركوب
و فروپاشيده شده و دولت مركزي هيچ خدماتي اقتصادي به بخش روستايي ارائهنميداد ،لذا
پديدة نوظهور مهاجرت ُکردها از ايالت و روستاها به شهرهاي بزرگ ايران بهمثابه اعضاي
طبقات دونپايه حاشية شهري ،مخاطرهآميز شد .همچنين بسياري تجار متوسط و سران ايالت،
ثروتهاي خود را در مراكز شهرهاي تهران همچو سرمايه اصلي در كارخانههاي مدرن كه
جاي كارگاههاي سنتي شهري را گرفتهبودند ،منتقل و سرمايهگذاري كردند .بهانة آنها فقدان
امنيت در مناطق ُکردستان بود و اين روند در قرن بيستويكم همچنان تداوم دارد .در دورة
قاجاريه ،استبداد مركزي تنها حكام محلي غير ُکرد(استاندار) اورميه ،مكريان ،سنندج ،كرماشان،
ايالم و لرستانات را منصوبميكرد ،اما دولت ملي پهلوي كه ساختار سياسي سرمايهداري
نوپديد در ايران بود ،تمامي برنامههاي اقتصادي و فرهنگي را نيز با توسل به زور و خودكامگي
تحميلميكرد .مالكان بزرگ ُکرد و سران ايالت با سرسپردگي بيچون و چرا ،نظارت و كنترل
سياسيـ اقتصادي دولت ملي بر اقصانقاط شرق ُکردستان را براي پهلوي ممكن و تسهيلساختند.
ايالت باقيمانده كه تنها قريب دو درصد از توليد كل ُکردستان را در دست داشتند همراه با
روستائيان كه شيوة توليد آن از حدود  70درصد به زير پنجاه درصد سقوط كردهبود ،در برابر
استثمار اقتصادي ،سياسي و فرهنگي مقاومت ميكردند.
تمامي عوامل فوقالذكر كه اساسا محروميت زورمدارانه در همة حوزهها و بخشها بود،
اجازه نداد سرمايهداري صنعتي در ُکردستان همانند ايران رشد كند .آنچه در اقتصاد و سياست
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تحولمييافت ،درواقع جزئي و از طريق حاكميت بروكراتيك و اداري دولتي بود كه آن هم
براي برقراري سلطه ،ضروري مینمود .فقدان كارخانجات صنعتي بزرگ ،مكانيزهشدن نسبي
كشاورزي و عدم ارائة خدمات توسعة شهري و احداثنکردن راههاي عمراني و ارتباطي،
ساختار حيات و توليد در ُکردستان را در حد وسط ميان فئوداليسم و سرمايهداري معلقگذاشت،
لذا طبقة خرده بورژوازي بجاي بورژوازي بزرگ شكلگرفتند .با گذار ايران از سرمايهداري
جنيني به سرمايهداري نيمهصنعتي ـ البته همچنان سرمايهداري تجاري و واردات محور سرآمد
بودـ صنايع در ُکردستان رشد دادهنشد ،ولي سرمايهداران ،تجار و شركتهاي ايراني و خارجي
استخراج معادن و منابع زيرزميني را همراه با تجارتهاي عمده به انحصار كامل خود درآوردند.
تا دوران انقالب سفيد و اصالحات ارضي دهههاي پاياني پهلوي ،بحث از شكلگيري ساختار
اقتصادي سرمايهداري در ُکردستان بسيار دشوار است و ايبسا ،در تضاد با آن ،روابط و منشهاي
شهري از حيث فرهنگي و ذهنيتي با يورش ذهنيت سرمايهداري ليبرال تحديدشد و سلطة سياسي
پهلوي ،آمر اصلي اين تحوالت زورمدارانه بود .بنابراين ،نفوذ سرمايهداري از مجاري سياسي،
فرهنگي و ايدئولوژيك زودتر از فرم اقتصادي و مالي وارد شرق ُکردستان شد .وقتي انقالب
سفيد و اصالحات ارضي ،نوع مالكيت خصوصي و ليبرال را رايج ساخت ،اگر چه آن اقدام ،در
ظاهر مدرن و در راستاي احقاق حقوق شهروندان تلقيميشد ،اما اساسا استعمار فكري و مادي
سرمايهداري را توأمان در مناطق ُکردي توسعه داد در حالي كه خبري از توسعه و رشد اقتصاد و
شكوفايي و رفاه نبود .توليد ،بودجه و بازار ديگر از چنگ ايالت و روستائيان خارج گردانده و
تحت سلطة كامل دولت ملي شديدا متمركز ،بود .اين ساختار نوين ،بدتر از دورة فئوداليسم بود.
جنگ جهاني دوم و متعاقب آن ،پيدايش جمهوري ُکردستان به رهبري «قاضي محمد»،
در اصل تالشي دمكراتيك براي شوريدن برضد وضعيت استعماري دهها سالهاي بود كه از
مشروطه تا آن زمان ،سرمايهداري با فضاحت تمام به ميان آوردهبود .تالشهاي جمهوري براي
برونرفت از بنبست فرهنگي ،سياسي و اقتصادياي بود كه در آن ،ملت ُکرد ميان فئوداليسم و
سرمايهداري منجمد شدهبود .وقتي ماشينآالت صنعتي در حوزة كشاورزي و ديگر حوزههاي
توليد پديدارشد ،بر مقولة كار و روابط و ساختار اجتماعي آن تأثيرنهاد .در ُکردستان ،هرچند
كشاورزي عمدة صنعتي ابتدا مانند ايران رايج نگشت ،اما زمينداران فئودال با پيدايش آن
ماشينآالت ،قوانين خود در ارتباط با رعيت را تغييردادند ولي مناسبات همچنان استثماري بود
و با رشد روزافزون آن ،قشري بيكار از دهقانان كارگر شكلگرفت كه ديگر مجبور به بيگاري
براي يك ارباب نبود ،اما بدتر از آن ،بيكاري مدرن ،آه از نهادش برميآورد .كارگر اجير
كارمزد در اين ستم سرمايهداري در مقابل سودهاي كالن حاصل صنعتيشدن ،كاري از دستش
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برنميآمد.
بدنبال اصالحات ارضي در ُکردستان ،سرمايهداري ميرفت با رشد تكنولوژي و تغيير
روابط و مناسبات اجتماعي ،اوضاع را تغييردهد .شايد نظام اربابـ رعيتي فئودالي برچيدهشد،
اما همچنان صنايع بزرگ در ُکردستان در پي سياستهاي محرومسازي پهلوي تأسيس نگشت،
لذا «زمينداران بزرگ ،متوسط ،خردهمالكان و روستائيان فاقدزمين» همچنان اقشار متنوع سيستم
جديد بودند .قبل از آن ،قريب  64درصد زمينهاي كشاورزي متعلق به زمينداران بزرگ بود كه
در كل  3درصد جمعيت جامعة ُکردي را تشكيلميدادند .مالكان متوسط  14درصد زمينها
را صاحب بودند ولي  6درصد جمعيت را تشكيل ميدادند .خردهمالكان  6درصد زمينها را در
تملك داشتند و يكونيم درصد جمعيت را شكل ميدادند .دهقانان متوسط  2درصد زمينها را
در تملك داشته و  3درصد جمعيت بودند .دهقانان فاقدزمين و كارگران كشاورزي  82درصد
جمعيت را تشكيلميداند ،اما هيچ زميني در تملك نداشتند( .قاسملو ـ ُکرد و ُکردستان) .همچنين
دامداران بزرگ ،متوسط و خردهپا در كل 15 ،درصد جمعيت را تشكيلميداند ،ولي  60درصد
دامها متعلق به دامداران بزرگ بود كه تنها  1درصد از جمعيت كل بودند .در پي سربرآوردن
قشر سرمايهدار در كالنشهرهاي ايران ،بسياري از آنها بعنوان نمايندة دولت همراه با دولت
محصوالت كشاورزي بويژه «گندم ،چغندر و توتون» را از مناطق مختلف ُکردستان خريداري
ميكردند و بصورت غيرمستقيم با تصاحب «ارزش افزوده»ُ ،كردها را استثمار ميكردند.
سرمايهداران ايراني و دولت ،سيستم نزولخواري را در ُکردستان پيرويكردند .بازرگانان ُکرد
«س َلم» محصوالت كشاورزان را خريداري ميكردند كه به زيان روستائيان بود و
نيز از طريق َ
موجب فقر و فالكت ميشد .درآمد ساالنة زارعان و دهقانان فاقدزمين كمتر از نيازهاي معيشتي
آنها بود .در سالهاي  1950م زارع تنها  26دالر و كارگر كشاورزي و دامداران نيز  15دالر
در سال درآمد سرانه عايدشان ميشده كه از خط فقر بسيار پائينتر بوده .به دليل عدم رشد
كشاورزي مكانيزه ،ميزان بهرهوري هر هكتار از زمين زراعي در شرق ُکردستان در پائينترين
سطح دنيا قرار داشت .اين درحالي بود كه محصوالت زراعي و دامي ديگر با هدف رفع نياز نه
كه با هدف كسب سود و پول توليد ميشد .فلذا محصول پولي كه شاخصهاي سرمايهدارانه است
از اوايل قاجاريه در ُکردستان رايج شد ولي مكانيزه و مدرنشدن كشاورزي در اواسط دورة
پهلوي صورتگرفت.
اجارهدار روستايي كه امكانات كافي براي كشت و زرع داشت ،تا وقتي كه تكنولوژيهاي
نوين چون تراكتور و ماشينآالت كشاورزي وجود نداشت ،نياز مالك به او ناگزير بود اما به
مجرد استفاده از ماشينآالت ،مالك ،زمينها را از اجارهدار بازپس گرفته و خود كشتميكرد.
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اين امر در اواخر دوران فئوداليسم كه سرمايهداري در ايران و ُکردستان هم به نسبتي خاص
رايج شد ،موجب بيكارشدن اجارهدار و كارگر روستايي و در نتيجه مهاجرت آنها به شهرها
شد .علت بزرگترشدن شهرها و پيشيگرفتن آن از روستا در امر توليد صنعتي و اشتغال ،در كنار
رشد سرمايهداري و صنايع ،همين عامل هم بود .چهبسا در ُکردستان ،مالك زمين يك باب خانة
مسكوني را نيز به دهقان واگذار ميكرد كه با بازپسگرفتن زمين ،دهقان ،خانه را نيز از دست
ميداد.
اگر شرق ُکردستان طي بيش از  150سال ستم ملي ناشي از نفوذ سرمايهداري توانسته
پايداربماند ،آن ،به دليل داشتن منابع آبي ،شرايط كوهستاني زاگرس و فرهنگ قوي زراعت
روستايي بودهُ .کردستان برعكس كشاورزي در سطح ايران و به نسبت درصدهاي جهاني ،در
وضع بسيار خوب توليدات دامي بوده و هست .حكومت پهلوي و جمهوري واليي تا اواسط آن
از دانشبنيان شدن كشاورزي و دامپروري در شرق ُکردستان طي سياستهاي عامدانه ممانعت
بعملآوردند .فقدان دانش ،كمبود ابزارآالت توليد و عدم توجه دولت مركزي پهلوي ،توسعه
زراعت در دورة پيدايش سرمايهداري در ُکردستان را به عقب انداخت .اين سياستهاي نظام
پهلوي و ستم مالكان محلي ،موجب گرايش و جذب روستائيان بسياري مناطق شرق ُکردستان
به حزب توده شد .مبارزه اقشار شبانكاره و زارع روستايي ُکرد از جنگ جهاني دوم به بعد عليه
هم فئوداليسم و هم فشارهاي نوپديد امپرياليسم و استعمار سرمايهدارانه بود .در زمستان سال
1952م قيام روستائيان در بوكان دولت را به حمايت از منافع فئودالها وارد عمل نمود .فشارها
شاه ايران را به فكر انجام اصالحات ارضي انداخت پس از كودتاي  28مرداد  1332اما روستائيان
كه سرمايهاي براي كشت زمينهايشان نداشتند ،ناچارا آن را به مالكان بزرگ فروختند و مجددا
نظام فئودالي پاگرفت .اصالحات ارضي در هر دوره به نفع مالكان بزرگ تنظيم گشت و روابط
فئودالي را از ميان برنداشت .زمينهاي شاه ،دولت و مالكان بزرگ در سراسر ايران و ُکردستان
به فروش ميرسيد اما هر بار حقهاي قانوني در آن بكارميرفت .در ابتدا تنها تعداد انگشتشماري
روستا در ُکردستان به قانون اصالحات ارضي گردن نهادند.
در سال  1959م  518كارگاه سنتي و تعدادي انگشتشمار كارخانة متوسط در سراسر شرق
ُکردستان وجودداشته كه مجموع سرماية آنها قريب سهونيم درصد كل سرمايههاي بخش صنايع
ايران را تشكيل دادهبود و تنها دو درصد جمعيت ُکرد در آن كارگاهها مشغول كار بودند .تنها
صنعت جديد ،نفت كرماشان و بعدها نساجيهاي متوسط در مراكز اورميه ،سنندج ،كرماشان،
ايالم و لرستانات بود .نفت كرماشان در تصاحب شركتهاي انگليسي و ايراني بود و درآمدهاي
آن صرف مناطق ُکردنشين نميشد .كارگاههاي سنتي توليد قند و شكر ،پنبه ،خشكبار ،فرش
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و آجرپزي را نميتوان در كاتاگوري صنايع سرمايهداري به حساب آورد .تكمحصوليشدن
اقتصاد و اتكاي بر فروش نفت كه بزرگترين حوزة تأمين بودجه كل ايران شد(بيش از  70درصد)
دولت پهلوي و سپس جمهوري واليي را رانتير ساخت و هيچ نفعي براي ُکردستان كه همواره
نگاه به آن ،سياسي و امنيتي بوده ،دربرنداشته .صنايع ،خارج از تملك دولت و سرمايههاي آن،
رشدنكرد تا عامة خلق از آن منتفعنگردند .سرمايههاي خصوصي هم هيچگاه عادات فئودالهاي
بزرگ پيشين را ترك نگفتند و در بطن سرمايهداري ايراني بر ضد جامعة مدني به فعاليت اقتصادي
پرداختند .تازه ،سرمايههاي خصوصي به بهانة فقدان امنيت به تهران منتقل ميشدند و سرماية
دولتي هم تابع استراتژي محرومسازي ُکردها و قانون مهار سياسيـ نظامي جهت جلوگيري از
نضج حركتهاي آزاديخواه و رهاييبخش ملي ُکرد بود.
بورژوازي محلي متكي به صنايع توليدي بزرگ در ُکردستان دورة پهلوي شكلنگرفت ،ولي
بورژوازي تجارتپيشه زودتر سربرآورد البته در طول بورژوازي ايراني و متكي به آن نه در
عرض و مستقل از آن .شكلنگرفتن نيرومندانة «اقتصاد بازار» مبتني بر بازار گسترده در شرق
ُکردستان هم منتج از مقولة عدمپيدايش بورژوازي محلي مستقل از دولت مركزي بوده .درآمد

سرانة بسيار پائين و فقدان صنايع بزرگ ،در نتيجة نبود اشتغال ،رشد نيروهاي مولد مستقل در
ُکردستان را بشدت كندساخته .در دورة پهلوي كه درآمد سرانه اكثرا به مقولة نفت گرهزدهشد،
انحصار نفت در دست كارتلهاي انحصارگر اروپايي و آمريكايي بود .درآمد سرانة ساالنه معيار
اصلي ميزان رشد و شكوفايي اقتصادي ميباشد .درآمد سرانه به نوع مالكيتها و شكل ثروتها
و آنها نيز به نوع ايدئولوژي حاكم بازميگردد .ايدئولوژي سرمايهداري ليبراليستي ،مالكيت
ليبرالي شديدا طبقاتي ،دولت و شهرمحور و لذا درآمدهاي سرانة منطبق با ده دهك متفاوت
در جامعه را مينماياند .هكذا درآمد سرانة خصوصي با درآمد سرانة در نظام اشتراكي بدون
طبقه تفاوت فاحش دارد .چون ُکردستان يك سرزمين مبتني بر كشاورزي باقيماند ،نه صنعتي،
خصوصيتهاي سنتي توليد ر ا حفظ كرد ،اما از جوانب مثبت صنعتيكردن توليد هم محرومماند.
صنايع بزرگ سود كالن را درپي دارند ،اما كشاورزي هيچگاه آن حد از ارزشافزوده و سود
را بدست نميدهد ،به همين دليل سرمايهدارانه نميشود مگر در روابط اجتماعي تقسيم ثروت
كه آن به توليد نه بلكه به مقولة نوع مالكيت ربط داردُ .کردستان به كشاورزي كه نميتواند به
سود كالن دست يابد متكی گشت و نوع مالكيت در كشاورزي خصوصي گرديد كه محروم
از پشتوانة بودجهاي پهلوي و جمهوري واليي شد و اين ،ضربة بزرگتري به بهرهوري در آن
حوزه زد .فقدان توسعة صنعتي ،آن هم از نوع اكولوژيك ،بازار و حوزة نيازمنديها و خدمات
شرق ُکردستان را به خارج و ايران وابسته ساخت كه انحصار واردات ،تعيين قيمتها و كنترل
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بر بازار هم در دست آنها بوده و هست .اين وضع در هر دو دورة پهلوي و جمهوري واليي كه
سرمايهداري ايراني رشدكرده ،به يك منوال بوده .بورژوازي ملي ايراني با تكيه بر سلطة دولت و
با برخورد امنيتي ـ نظامي با ملت ُکرد ،بر تمامي حوزههاي توليد و مصرف استيال دارد .بورژوازي
بزرگ ايراني با حكام و عوامل فئودال سرسپردة ُکرد در شرق ُکردستان در دورة پهلوي همدست
شده و نفوذ خود بر جامعه و تمامي طبقات متوسط و فقير را برقرار كردند .طي چند دهه حتي در
دوران جمهوري واليي هم ،بورژواهاي ايراني با فئودالها متحدبودند ،چون بورژوازي از بطن
فئوداليسم برآمده و تغييرچهره دادهبود .حيات و ممات هر دو منوط به تداوم «مالكيت خصوصي»
است و هر نوع جنبش اجتماعي براي احياي مالكيت اشتراكي كه بهزعم آنها برايشان سم است،
سركوبكردند .بورژوازي بزرگ سعيميكند با افراطيكردن مالكيت خصوصي ،ثروتها را
با تقسيم زمين ،كارگاه و كارخانه ،تجزيه و كوچك سازد تا راحتتر بر آنها سلطه اقتصادي و
مالي برقرار نمايد .اين درحالي است كه بورژوازي متوسط و كمتعداد ُکرد تحت سلطة روابط
و قوانين سياسي بورژوازي ايراني هميشه در قوارههاي مينيميزه باقيمانده .يكي از ترفندهاي
بورژوازي ايراني براي انجام اصالحات ارضي نيز همين بود .بورژوازي بزرگ و چهبسا سياسي
ايراني هميشه انحصارات صنايع متوسط ،معادن و منابع آبي (سدسازي) را در شرق ُکردستان در
دست گرفته كه به لحاظ توليد انبوه و سود كالن ،چند برابر حوزة كشاورزي است.

فصل ۵

دورة جمهوري واليي و ملت ُ
کرد
رژيم جمهوري واليي با هدايت از سوي خميني انقالب خلقي  1357ش را مصادره نمود .با
هزار تبليغ ،داعيه ضديت با سرمايهداري و مرحلة امپرياليسم داشتند .پس از گذشت چهار دهه
امپرياليسم
عيان شد كه از همان اوان عليه آمريكا و اروپا خصومت داشته نه سرمايهداري ،و
ِ
خميني ،توسعهطلبي آنها در ضديت با مدل سرمايهداري هژموني ايراني را نميپذيرفت که
اين امر در شعار «نهشرقی ،نه غربي» كامال نهفته بود .آنچه ميبايست امپرياليسم براي نظام
سرمايهداري جهاني تكميل ميكرد را خميني و رژيم او به سرمنزل مقصود رساندند .بعبارت
ديگر جريان مداوم و پوياي رشد سرمايهداري در ايران نه تنها متوقفنگشت ،بلكه سرعت
بحراني هم يافت .پس بجاي پندار موهوم ضد سرمايهداريبودن ايران ،يك انحراف ذهني براي
همگان است .هر آنچه ميبايست سرمايهداري غرب در هيأت استعمارگر جهانی بر ضد ملت
ُکرد در ايران انجامدهد ،رژيم واليي به مراتب شديدتر انجامداد .استثمار ،استعمار و نسلكشي
فرهنگي امروزه از جانب هژموني جهاني سرمايهداري و نظام منحط ايران بصورت مساوي بر ضد
ملت ُکرد در شرف وقوع مستمر و تدريجي است.
داری والیتمطلقة آنتی ُ
کرد
۱ـ سرمایه
ِ
پس از انقالب ،هژموني سرمايهداري ايراني بجاي هژموني جهاني نشست ،ولي همچنان
بصورت غيرمستقيم و متأثر از اقدامات سياسي ،اقتصادي و تهاجمات فرهنگي بعالوة ماهيت
كامال سرمايهدارانة خود در رژيم ،تحت سلطة سرمايهداري جهاني قراردارد .دادههايي مبتني بر
سرمايهداريبودن ايران منتها با يك مدل خاص كه خود را قدرتي مجزا در برابر آمريكا ،اسرائيل
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و اروپا ميداند ،همچو روز روشن عيان است .امروزه هر واقعة فرهنگي سرمايهدارانه و ليبراليستي
در آمريكا ـ اروپا رخ دهد ،فرداي آن در تهران بازتاب عملي مييابد و در اين صيرورت نحس،
مراكز فرهنگي و ذهنيتي ُکردستان هم در آن واحد تحت تأثير امواج مخرب آن قرارميگيرند.
اثبات اين مدعا ،همگونشدنهاي مد و مدلگرايي از موسيقي تا لباس ،ثروت ،رفتار و عادات و
تقاليد است .درست است كه در برخي جزئيات و حوزههايي از اعتقادات و باورهاي ديني همچنان
منحصربهفرد بودن خود را حفظنموده ،اما خون تازة ليبراليسم و نئوليبراليسم ،دولتگرايي،
قدرتپرستي و نسلكشيها بصورت مشابه در رگهاي ايران و آمريكا جريان دارد و بسوي
عصبيت بيشتر سرمايهدارانه شتك ميزند .كيست كه انكار كند نحسيت نسلكشي ،فقر ،بيكاری،
تروريسم دولتي ،ليبراليسم تجزيهگر ،نابودي محيطزيست و بردگي طبقات جامعه بر محوريت
قدرت انحصارگر در ايران وجود ندارد؟! امواج فاشيسم و شوونيسم تمدني ايراني تداوم امواج
دامنهدار فاشيسم و شوونيسم فارسگرايي ايراني دورة پهلوي است كه بزرگموج شيعهپرستي
را در خود ادغام نمود و در يكايك شريانهاي جمهوري واليي مستمرگشته و همچنان به پيش
ميخروشد و ويران ميسازد.
در سطور پيشين ،ويژگيهاي عمدة سرمايهداري ايراني را بر شمرديم و اثباتكرديم كه
فرهنگ تجارت اسالمي دورة قرون وسطي سنگبناي سرمايهداري تجاري سدة شانزدهم اروپا
شد و آخرين مرحلة امپرياليستي خود را در ايران سدة بيستويكم طي ميكند .گفتيم كه مفاهيم
ليبراليسم ،دولتگرايي ،طبقهگرايي ،صنعتگرايي ضدصنعت اكولوژيك ،سودمحوري كالن،
غارت ارزشافزوده و مالكيت خصوصي همه و همه در ذات جمهوري واليي نهادينهتر گشته
است .روحانيت از دورة صفوي تا مشروطيت يك دورة و از مشروطيت تا ثبات قدرت جمهوري
واليتفقيه در قالب دورة دوم ،در جهت انطباق قوانين اقتصادي و معيشتي اسالم با نظام قدرت و
سرمايهداري ،ميكوشد .احكام شريعت در راستاي آن هموار گردانده شده .رژيم واليي به اين
تحوالت كيفيتي در حيطة شكلدهي ذهنيت روز جامعه براي سلطه بر ملت ُکرد و تداوم سياست
نسلكشي فرهنگي بسيار نياز دارد .اگر غالبا بر نسلكشي فيزيكي همچو تركيه تكيه ميكرد ،به
اين شگردها نيازي نداشت .قوانين معيشت و اقتصاد ُکردها را با توسل به فتوا ،قوانين موضوعه و
قوانين شريعت كه به احكام اوليه تصرفناپذير و ثانوية متغيير تقسيم ميگردد ،تعيينمينمايند.
براي اين هدف درازمدت ،به يک نهاد بسيار قوي نيازمندند :نظام دولت مركزي .اين موهبت
را رضاخان با تمام قدرت وحشيانه براي خميني به ارمغان آورد و به ارث گذاشت؛ قويترين و
بيرحمترين نهاد هزاران سالة سرمايهداري .اين نهاد به يك فرمانده بيشقاوت نياز دارد :فرمانده
پول ،و آن نيز به يك رهيافت بيبديل براي پيروزي استراتژي تاريخي محتاج است :مالكيت
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خصوصي؛ اما مالكيت خصوصي به يك ايدئولوژي بكر كه تاريخ هرگز به خود نديده ،نياز
مبرم دارد :ليبراليسم .ليبراليسم ايراني نيز در دهة  21ـ  2020ميالدي وارد فاز نئوليبراليسم كه
سلطة بيچون و چراي مالي است ،شده .اين ،احراز هويت و خصلت كامل سرمايهداري تكويني
براي مقابله با رقيب آمريكا در همان جهان متالطم ميباشد .آخر سر ،يا با رويارويي پرمخاطرة
نظامي و يا تسليمشدن يكي به ديگری غائله رقابت هژموني را ختم خواهندكرد .شايد اين روند
شنيع بر حيات ملت ُکرد تأثير بسزادارد ،اما تعيينكننده همهچيز و تنها راه نيستُ .کردها با
انتخاب راهسوم(خطسوم) متوجه موجوديت متفاوت هستي بشري خود در اين جهان ملتهب
و مواج شدهاند .طي  150سال گذشته رژیم اقتصاد سرمايهدارانة ايران نهادينهشده و سودآوري
نهادهاي آن در عرصههاي توليدي ،تجاري و مالي روند انباشت سرمايه به نفع اشرافيت پهلوي
و جمهوري واليي را ميسر ساخته .سرمايه در ايران وابسته به امتيازهاي صاحبان قدرت در رژیم
و نظام واليي است .بنابراين ،نظا ِم اليگارشيِ سياسي ،قدرت اقتصادي را در دست دارد و سپاه
پاسداران و اصولگرايان مركز اصلي آن هستند .تورم مداوم سبب شده تا بخش روزافزون درآمد
و ثروت ايران به تصاحب اشرافيت اقتصادي نوپا درآيد .از سال  1380اين اشرافيت سرمايهدار از
مرحلة انباشت اوليه سرمايه به مرحلة انباشت گسترده گذاركردند و گروههاي انحصاري نوين و
وسيعتري بر پايه مباني فكري نئوليبراليسم سازمان دادند .حتي بانكهاي خصوصي سربرآوردند.
۲ـ ويژگيهاي سرمايهداري جمهوری والیی
1ـ در اواسط قرن نوزدهم با نفوذ انگليس و كمپاني هند شرقی آن كشور ،سرمايهداري در
ايران نفوذكرد و تا تصدي قدرت بدست رضاخان ،دورة سرمايهداري جنيني طي شده و از پهلوي
تا به امروز بر ايران غالب گشته.
2ـ سرمايهداري در ايران از همان اوان تا به امروز بصورت شيوة غالب تجاري و تجارتپيشگي
بوده نه صنعتي و رشد توليد صنعتي كامل.
3ـ دورة اوج آن از زمان رفسنجاني با پذيرش شكل نئوليبرالي ،به واقعيت پيوست.
4ـ سرمايهداري ايراني از اتكاي بر ليبراليسم و فردپرستي مستثني نيست و با تمجيد از ليبراليسم
مذهبي مبتني بر احكام تجارت اسالمي ،اشكال سياسي و مالي آن تحقق يافته .از دورة پهلوي
بعنوان يك مرحله و در دورة جمهوري واليی همچو مرحلة دوم ،ايران به جراحي و تعديل
ساختار اقتصادي خود مطابق با ساختار جهاني موجود ،پرداخت و ارزشهاي ليبراليسم غربي بر
مسايل ارزشي ،عقيدتي ،معرفتي و انساني در ايرا ِن امروز حاكمگشته.
5ـ سرمايهداري ايراني از ناحيه استفاده از سرمايههاي مردم كه در اسالم آن را بيتالمال
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مينامند به وجود آمد.
6ـ تنها ارزش ثابت ،ارزش فردي و منافع آن است و دولت منافع را به جيب آنها ميريزد و
تابع خود ميسازد.
7ـ سرمايهداري هميشه رانتي مبتني بر رانت توليد است و در ايران رانت نفت ،دولت و فرد
سرمايهدار را تغذيهميكند و سرمايهداري را توليدي نه بلكه تجاري گردانده .بودجه بر نفت
استوار ميباشد .نفت ،قسمت عمده توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد و اين يك فاجعه
در ساختار اقتصاد است .قدرت مالي حاصل از پول نفت ،قدرت سياسي را براي دولت و نظام
ايران به ارمغان آورده.
8ـ واماندگي اقتصادي ايران در مقابل سرمايهداري جهاني بخاطر اتكاي بر شيوة تجاري آن،
همچنان فاجعهبار جلوهميكند.
9ـ نوع ايراني نيز بر طبقة متوسط متكي است و آن نيز برده ،حمال و ناقل ويروس
سرمايهداري جهاني ميباشد .كالنشهر ،مكان آن طبقه قرارداده شده و حيات شبانكارگي و
روستايي نابودگشته .ضريب سنجش عدالت اجتماعي را فربهشدن آن طبقه معين ميكند.
10ـ تكنوكراتها و سرمايهداران محور نظام قدرت سياسي و مالي ايران شدهاند.
11ـ سرمايهداري ايراني كه از حيث نظمجهاني مالي به سرمايهداري غربي وابسته است،
درصدد است از منظر سياسي نيز با آن رابطه برقرار نمايد تا خوني تازه در رگهايش بخروشاند و
پس از چهار دهه از انقالب ،سرمايههاي خارجي در ايران نفوذكنند و حتي ثروت را عايد خارج
گردانند كه اين ،آرزوي سرمايهداري آمريكايي نيز هست .اين مسئوليت امروز ،به نئوليبرالهاي
ايراني سپردهشده و بشدت براي آن تبليغ ميشود .راه آن ،تعديل ساختار قدرت نظام جمهوري
اسالمي است.
12ـ سرمايهداري ايراني از دوران پهلوي تا به امروز بيش از  7دهه است برنامههاي توسعه
را اجرايي ميكند ولي چون همچنان تجاري باقيمانده ،استاندارهاي جهاني حاصلنكرده و
نئوليبراليسم ايراني با مركزيت تهران ،اصفهان و تا حدي تبريز بدنبال آن اهداف ميباشد.
13ـ بجاي بخش خصوصي نئوليبرالي ،دولت زمام امور اقتصادي و مالي را در دست گرفته
كه اساسا بيش از  80درصد كل اقتصاد را در چنگ دارد.
14ـ در ايران هم سازمان اقتصادي سرمايهداري چنان است كه در آن اكثريت اموال،
داراييها و ابزار توليد(زمين ،سرمايه و كار) بطور خصوصي مورد تملك واقعشده و بازار منبع
درآمد محسوب ميشود.
15ـ تحقق سرمايهداري خالص امري غيرممكن است و در سطح جهان عليرغم پيدايش
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مرحلة فريبكارانه نئوليبراليسم ،رهايي مطلق از دولت ممكننگشت و در ايران نيز چنين است.
16ـ حجم سهم «بودجه» دولت از ظرفيت توليد ناخالص داخلي ( )GDPدر ايران بيشتر است
و مالكيت دولتي وزنه سنگين را تشكيلميدهد.
17ـ در ايران ،عدم رشد سرمايهداري كامل صنعتي را به سه جنبة صنعتيشدن توليد ،رهايي
از تجارتپيشگي و فقدان مردمساالري(منظورشان نوع ليبرالي آن است) ميدانند .حتي وجود ماهيت
غيرشهري را عامل ديگر برشمردند ،اما امروزه كالنشهري هم رشد سرطاني كرده ولي بازهم
سرمايهداري صنعتي در ايران شكلنگرفته .نفت هم از توليد صنعتي جلوگيري كرده و كفه
تجارت را رشدداده .درواقع عامل اصلي ،دستگاه قدرت مافيايي است كه منفعت را نه در توليد
پرهزينه ،بلكه در تجارت و واردات كمهزينه ولي سودآور ميبيند.
18ـ دولت اساسا ضد و نافي مردمساالري و دمكراسي است درحالي كه اقتصاد تنها ميتواند
با تكيه بر اركان دمکراسي به وجود آيد ولي با اتكاي بر پديدة دولت ،ضداقتصاد ميگردد.
19ـ تمامي اديان با «نرخ بهره» حاصل از پول (درآمدپول از پول) مخالفند و آن را حرام
ميدانند ،اما رژيم جمهوري واليي ايران آن را با وضع احكام ثانويه شرعي حالل اعالمكرده و
اقتصاد سياسي خاص خود را پديدارساخته.
20ـ استثمار اقتصادي ،جنگهاي امپرياليستي ،استعمارگرانه و ضدانقالبي ،سركوب
كارگران ،اتحاديههاي صنفي مدني و نسلكشي ملل از ويژگيهاي نظام سرمايهداري ايراني و
جهانی است.
21ـ بازار ،دانشگاه و كارخانه دست به دست هم داده و با نضج اقتصاد سياسي ،گروههاي
واليتفقيه از جمله سپاه پاسداران سرآمد فعاليتهاي توليدي و خدماتي شدهاند.
22ـ داللها مآال قيمتها و روابط را در بازار تعيين ميكنند و مافياي سپاه در رأس دالالن
قراردارد.
23ـ از اواسط قرن  19الي ظهور پهلوي سرمايهداري جنيني و تجاري ،از دورة رضاخان
تا  1360سرمايهداري صنعتي محدود و تجارتپيشه ،از  1360به بعد سرمايهداري بصورت تركيب
نوع دولتي با نئوليبرالي ادامهمييابد كه شديدا بروكراتيك و اداري ميباشد.
24ـ اقتصاد سياسي جمهوري واليي همانند دورة پهلوي بر دولتـ ملت و اشرافيت نوين و
طبقة متوسط كه رضاخان باني آن بوده ،استوار است.
25ـ چند گروه اقتصادي وجوددارند؛ گروه دولتي(وزارتخانهها) ،گروه شبهدولتي (همچو
نهادهاي نظامي سپاه يا بنيادهاي مختلف چون بنياد مستضعفان) و سوم ،گروههاي غيردولتي(همچو
شهرداريها كه در قالب كل نظام واليي قرارميگيرند) .آنها خصوصيسازي كردند ،بانكداري را
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هيواليي ساختند ،بورس را بنا نهادند و ارز خارجي را چند نرخي كردند و سود كالن بردند.
26ـ در الگوي سرمايهداري ايراني« ،واسطههاي مالي و تجاري» نقش عمده را ايفا ميكنند
كه صرفنظر از انباشت سرمايه و انحصار آن ،رابطة حياتي با نهادهاي قدرت دارند.
۳ـ ساختار نظام و موقعيت ُکردها
بايستي ساختار كلي نظام جمهوري واليي را برشمريم سپس ويژگيها و موقعيت كلي
ُکردها در ارتباط با مرحلة كنوني سرمايهداري ايراني را ترسيم نماييم تا آينده گزينشی به وضوح
بر ما عيان گردد:
1ـ جنگ هشت سالة ايرانـ عراق اقتصاد و معيشت در شرق ُکردستان را ويران ساخت.
جمهوري واليي ،بشدت بروكراتيك و تئوكراتيك است طوري كه گويسبقت را از همة
نظامهاي موجود در جهان حتي آمريكا ربوده است.
2ـ رهبر يا وليفقيه در رأس تمامي نظام جمهوري به تعبير خود آنها اسالمي قراردارد و
داراي سه قوة حاكم به نامهاي «مجريه ،مقننه و قضائيه» است كه ادعا ميكنند مستقل هستند.
تمامي نيروها و نهادهاي سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،ايدئولوژيك ،فرهنگي و هنري زير نظر
بالشرط وليفقيه كه حق حاكميت او از سوي خدا تفويض شده ،قرارميگيرند .از شوراهاي شهر
و روستا گرفته تا هر سه قواي حاكم و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان
بدون دستور رهبر اجازه عمل ندارند.
3ـ در تمامي اركان و رأس امور مديريتي مملكت ،به اجبار بايد مسئولين با «حفظ اكثريت
فقها» انتصاب و يا انتخاب شوند .رأس هرم قدرت و حد وسط آن جبرا بايستي تنها به كسي كه
متعهد و معتقد به مذهب رسمي شيعه باشد ،سپرده شود.
4ـ اصول  56و  57قانون اساسي رژيم ،حق حاكميت را از آن رهبر و مسئولين قواي سهگانه
ميداند كه بايد اكثريت فقها در آن به اجبار حفظ گردد.
5ـ اين نوع انتصاب و انتخاب مديران نظام ،يك مدل خاص از سرمايهداري هژمونيك
را عليه ساير قدرتهاي دولتگراي سرمايهداري جهان پديدار ساخته كه هيچ اصل انساني و
سوسياليستي خارج از خواست خود را برنميتابد و محاربه با خدا تلقي ميكند.
6ـ ليبراليسم و نوع مالكيت خصوصي كه بسوي نئوليبراليسم افسارگسيخته سير ميكند ،بر
تكتك سلولهاي نظام حاكم است و موج آن به جامعة مدني همچو يك سونامي ويرانگر
منتقل ميشود .لذا با اين اوصاف ،بحث از نظام اقتصادي كه تحت سلطة مطلق واليت فقيه،
فقهاي تحت امر و سياسيون و نظاميان فاشيست او قراردارند ،مضحك مينمايد .خامنهاي با همة

 248تحول رژیمهای اقتصادی

دستگاههاي طويل و عريض اين بروكراسي سلطهساز در مورد يكايك برنامههاي اقتصادي،
جزئيات آن و ريال به ريال آن جهت مخارج هر نقطه از ايران و شرق ُکردستان ،تصميمگيري
ميكند .هزاران گروه از مجاري هر سهقواي مقننه ،مجريه و قضائيه به خامنهاي وصل هستند و از
او براي تصميمگيري در مورد چگونگي خرج بودجه يا محرومسازي مردم از بودجه ،تصميمات
بروكراتيك فاشيستي ميگيرند؛ زيرا هدف ،نسلكشي فرهنگي و گاه فيزيكي به روش مهار
ظالمانه است.
 7ـ رهبر نظام ،در رأس ،از طريق «شوراي عالي امنيت ملي» ،تصميمات كالن در
خصوص شرق ُکردستان را اتخاذ مينمايد .وظايف شوراي مذكور اينهاست«:تأمين منافع ملي؛
پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و حاكميت ملي؛ تعيين سياستهاي دفاعيـ امنيتي
كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيينشده از طرف مقام رهبري نظام؛ هماهنگنمودن
فعاليتهاي سياسي ،اطالعاتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعيـ
امنيتي؛ بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي؛
اجراي مصوبات پس از تأييد مقام رهبري نظام» .اعضاي شوراي عالي امنيت ملي«:رؤساي قواي
سهگانه؛ رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛ مسئول امور برنامه و بودجه؛ دو نماينده به
انتخاب رهبر نظام؛ وزراي امورخارجه ،كشور و اطالعات؛ حسب مورد ،وزير مربوط و عاليترين
مقام ارتش و سپاه؛ رياست رئيسجمهور».
با توجه به اينكه مسئلهاي به نام مسئلة بزرگ ُکرد وجوددارد و براي رژيم امنيتي ميباشد،
تمامي مسائل ريز و درشت ملت ُکرد در جلسات شوراي عالي امنيت ملي بنا به تصميمات
و توصيههاي رهبر نظام منفور مورد بررسي دقيق قرارگرفته و با همكاري نيروهاي مسلح در
شهرها و روستاهاي ُکردستان و با شناخت از هويت و وضعيت يكايك خانوادهها و افراد،
اجراييميگردد .هزاران گروه آشكار و مخفي ريز و درشت در استانها موسوم به «شوراهاي
فرعي» در خدمت شوراي مذكور روزانه مشغول پيادهسازي برنامههاي سياسي ،اقتصادي،
ايدئولوژيك و فرهنگي هستند .تمرد هر فرد ُکرد از مصوبات و قوانين به منزلة محاربه با خدا
تلقيگشته و مجازات مرگ در پي دارد ،اين ،بيرحمترين مدل از نظام سرمايهداري است كه
نظير آن در جهان مشاهده نميشود .از استانداريها گرفته تا فرمانداري ،شهرداري ،بخشداري،
دهياري ،شوراهاي شهر و روستا ،آموزش و پرورش ،نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي و ساير
اركان دولت در خدمت برنامههاي مصوبه رهبر نظام و شوراي عالي امنيت ملي شبانهروز در
ارتباط منسجم با هم براي رسيدن به هدف نسلكشي فرهنگي ميكوشند .اينكه سرمايهداري
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چگونه ،در چه حد و براي چه هدفي در ُکردستان ظهور كند را خود آنها معين و تنظيم ميكنند.
بنابراين ،ظهور سرمايهداري در ُکردستان هيچگاه غيركنترلي و بدون دخالت يك دولت و رژيم،
خاصه پهلوي و جمهوري واليي مطلقه ،نبوده و نيست .چهبسا ايران چه بخواهد و چه نخواهد،
دخالتهايي از خارج صورت ميگيرد ولو در حد فشار جهاني.
با توجه به توصيفات فوقالذكر در خصوص ماهيت اقدامات عملي رژيم ايران براي پيشبرد
اهدافش در ُکردستان بويژه در حوزة اقتصاد و معيشت ،ديگر بحث از مفاهيم ارزش افزوده ،كار،
مالكيت ،قيمت ،بازار ،توليد ،بانك ،خدمات ،عرضه و تقاضا و بسياري مفاهيم ديگر در علم
اقتصاد ،بيهوده ميگردد؛ زيرا بهعينه يك نظام نابودگر و غارتكننده تمام عيار بر سر كار است.
حال ،به ويژگيهاي پيدايش سرمايهداري و حدودوثغور آن در شرق ُکردستان ميپردازيم.
ويژگيهايي كه بايد با لحاظ نوع اقدامات سياسيـ نظامي نظام منحط ايران برشمرده شود:
1ـ از چهار وجهتوليد پيروي ميشود :شبانكارگي ،روستايي ،شهري سنتي و صنعتي
سرمايهدارانه .شيوة صنعتي سرمايهدارانه به دليل ممنوعكردن تأسيس شركتها و كارخانجات
بزرگ ،آنهم خارج از كنترل دولت ،نيمهصنعتي و تجارتمحور ميباشد.
2ـ براي آنكه وضع اقتصادي و معيشتي رفاهمحور بر شكلگيري و نضج جنبشهاي
رهاييبخش ملي و دمكراتيك ُکردستان نيانجامد ،به رشد سرمايهداري بصورت مطلقا كنترلي و
در راستاي خدمت صرف به نظام واليي ،اجازه داده شده آن هم در حد معين و نازل.
3ـ به نسبت اقدامات سياسيـ امنيتي مليتاريسم 1دولتـ ملت ايران ،شكلگيري بنيانهاي
سرمايهداري ،رشد صنعت و پيدايش خردهبورژوازي ،ديرتر در ُکردستان صورت عملي و نهادينه
يافت3 .ـ به هر تقدير ،صنعت و سرمايهداري در ُکردستان در نسبت با ايران ،دولتي است.
4ـ هنوز هم با وجود رشد سرمايهداري صنعتيـ دولتي در ايران ،نوع سرمايهداري تجاري
داخليـ خارجي اما ضعيف و كنترلشده ،در ُکردستان معمولتر است.
۵ـ صنايع و شركتهاي بزرگ در ُکردستان ممنوع است و معدود تعدادي كه هست مطلقا
دولتي و غيربوميميباشد.
۶ـ تمامي منابع زيرزميني و روزميني بصورت انحصارات كالن دولتي و مافيايي سپاهپاسداران
و شوراي عالي امنيت ملي ،قبضه و غارت ميگردد .لذا استقالل اقتصادي و سياسي به دليل
مطرحبودن كماكان مسئله ُکرد ،سلبگشته.
۷ـ اگر به بهانة امنيت نميتوانند مدل سرمايهداري ايراني خويش را هم بصورت رشد كامل
پياده سازند ،در واقع ناامني را خود رژيم با راهكار مليتاريزهكردن عامدانه بهوجود آورده .به
 . 1نظامیگری یا میلیتاریسم یک ایدئولوژی است که معتقد است توان ارتشی سرچشمه و منبع همه امنیتهاست.
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همين بهانه هم كنترل نظامي برقرار كرده ،سرمايهها و ثروتها را خارج و به كالنشهرهاي ايران
ميبرند و با اين عمل پليد ،سياستتاريخي دولت ايراني يعني «گرسنه بگذار و حكومت كن» را
تحقق ميبخشند.
۸ـ معموال و مطلقا ،نظام سرمايهداري مسبب توسعه نامتوازن ميگردد چون خصلت ذاتي آن
ميباشد؛ بنابراين ،توسعه نامتوازن در قبال ُکردستان با هدف ريشهاي سياسي ،بصورت برنامهاي،
نهادينه و نظاممند در ضديت با تمامی اخالق ديني ،خدايي و اجتماعي ،انجام ميشود.
۹ـ كارگري مهاجر و پديدة مهاجرت كاري پيامد برنامههاي فاشيستي رهبري نظام ايران و
شوراي عالي فرهنگي با تبعيت از رهيافتهاي پستفطرتانه نظام پهلوي ،ترويج داده ميشود تا
استحاله و ادغام فرهنگي سريعتر گردد .همچنين پرولتارياي ُکرد در خاك ميهن ُکردستان نه
بلكه در متروپلهاي ايران مسكن خواهند گزيد .پديدة عامدانة بيكاري اجباري و تحميلشده بر
طبقات ُکردها با هدف كنترل راحت جنبشهاي مخالف آنها تنظيمشده .پديدة كولبري همچو
نماد محروميت ناشي از سياستهاي فاشيستي بارزترين نماد ظلم و ستم مضاعف رژيم مدعي
نمايندگي خدا است.
 10ـ قانون اساسي هر دولت ،مهمترين سند نظام سرمايهداري آن براي برقراري سلطه بر
جوامع و ملل است ،اما در مورد مسئله ُکرد ،تمامي قانونهاي اساسي ايراني و خارجي ،حتي
قوانين ديني توسط دولتهاي مستبد و ديكتاتورها خنثي گردانده شدهاند.
11ـ در اصل  56قانون اساسي جمهوري واليي ايران تأكيد شده كه«:حاكميت مطلق بر جهان
و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكمساخته .هيچكس
نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قراردهد و
ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد(قانون اساسي) ميآيد ،اعمال ميكند».
اين اصل اساسي ،بزرگترين دروغ و عامل تمامي بدبختيهاي ملل ايران است .نظام جمهوري
واليي ُکردها را از «حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش» ظالمانه منع ميكند.
12ـ برنامة بنيادينی كه از دورة فئوداليستي صفوي تا به دورةهاي سرمايهداري پهلوي و
جمهوري واليي در قبال ُکردها تدوين شد ،اين چنين است«:ادغام و استحالة فرهنگي ملت ُکرد
در ملت حاكم فارس و دولت آن ،چه از طريق رفتار نرم و فريبكاري و چه از مسير خشونت
عريان» .فاشيسم ايراني ،اين برنامه را به حالت يك سنت فرهنگي دولتي گريزناپذير درآورده.
اقتصاد ،هميشه در نظام سلطة دولتها بصورت امري كامال سياسي و حكومتي ظاهر ميشود،
به همين دليل ارائه مراحل نوين چون نئوليبراليسم تنها فريب اذهان عمومي است و يگانه راه،
خروج از زير سلطة اشكال دولتي و ليبراليـ نئوليبرالي است .مسلما هر دولتي مطابق نوع نگرش

دوره جمهوری والیی و ملت ُکرد 251

حاكميتي خود مدل اقتصاد را برميگزيند .در سرمايهداري جهاني و مدل ايراني آن ،نگرشي
وجودنداشته و ندارد كه مورد پذيرش جامعة مدني باشد .جمهوري واليي ايران طي  13اصل
در فصل چهارم قانون اساسي خود به طراحي اصول كلي اقتصاد سياسي رژيم پرداختهاست .با
وقوع انقالب ،قراربود رژيم با استثمار ،استعمار ،فقر ،بيكاري و ستم سياسي به مقابله برخيزد تا
كوخنشينان بر كاخنشينان برتري يابند ،اما پس از چهار دهه اثباتشد كه چنين نيست و شرق
ُکردستان همچنان مستعمره و ستمديده مانده و استثمار ميگردد .قانون اساسي براي ملت ُکرد،
صرفا ذرات بيارزش مركب خشكشده بر روي كاغذ ميباشد .براي كنترل جامعه و سركوب
ملت ُکرد ،ذرهذره هر فعاليت اقتصادي در ايران را به وجود خداوند گرهزدند ،تا در اجراي
احكام جزايي براي سركوب ،قويترين ابزار الهي را در برخورد امنيتي و ستم ملي در دست
داشتهباشند لذا با يك فتوا به تارومار ملت ُکرد در اول انقالب پرداختند .قانون اساسي ،بر نقش
بالمنازع خداوند در تمشيت لحظهبهلحظه امور جهان،صحه گذاشته و در اصل  56فصل پنجم
همهچيز حتي كوچكترين فعاليت سياسي را منوط به آن ساخته كه نماد آن نقش خداوندي را
بيشك شخص رهبر حاكم نظام قراردادهاند .وقتي در قانون ،تنها دين اسالم محور اصلي است
و با استفاده ابزاري از دين ،تأكيدشده كه در هر فعاليت معيشتي انسان به خداوند وصل ميشود،
با اين مفهوم عوامفريبانه ،وصل بيچون و چراي انسان به رهبر سياسي نظام واليي را در گوشها
زمزمه كردهاند .فرد خادم خداوند ،در واقع فرد خادم رهبر نظام قرارداده شده ،پس مطابق قانون
اساسي ،پاداش و عذاب رهبر ،همان پاداش و عذاب از سوي خداوند تلقيگشته .در اصل دوم
و  56قانون نيز بر اين قاعده تأكيدشده .در قانون ،از وجود خداوند بهمثابه يك ابزار چماقگونه
سياسي جهت تحميل هر خواست نظام واليي بر مردم استفاده ميشود .دربند  6اصل دوم قانون
بر مسئوليت انسان در برابر خداوند تأكيدشده كه در عرصة عمل سياسي ،مسئوليت بيقيد و
شرط در برابر واليت مطلقه فقيه است .اين يعني اينكه آزادي و معيشت انسان در دست وليفقيه
ميباشد و تمرد در برابر آن حكم محاربه با خدا را دارد .در اصل سوم تأكيدشده كه استبداد و
تبعيضها رفع و تمامي امكانات ،عادالنه بكارگرفتهشود و از كمال انسان سخن رفته كه در تطبيق
با وضعيت ملت ُکرد ،اعتبار آن زير سؤال رفته .همچنين «مالكيت حقيقي همه موجودات
از آن خداوند» توصيف شد و انسان در امر معيشت در اختيار اوست .اين قدرت ،بصورت
نمادي در قانون اساسي از خداوند به رهبر سياسي و وليفقيه منتقل گرداندهشده كه يك مهندسي
ديني زيركانه و مجهز ميباشد.
در اصول  46 ،44و  47قانون رژيم ،مسئله «مالكيت» در سه مورد منوط به «قوانين اسالم،
مصالح اقتصادي كشور و عدم زيان جامعه» عنوانشده .در اصل ،مالكيت مطلق از آن خدا و
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نماينده او يعني رهبر ،و مالكيت نسبي از آن انسان دانستهشده .آنچه در قانون ايران تحت نام
«روشهاي توليد» و «الگوهاي مصرف» آمده ،صرفا يك مشت ادعا است كه در چهل سال
گذشته هيچگاه رعايت نشده و عکس آن ،ستم و فساد به اعليترين درجه رساندهشده .در قانون
اين ادعاها شده«:وظيفه دولت در پيريزي اقتصاد صحيح ،محو هرگونه انحصارطلبي ،توسعة
آموزش عالي و آموزش و پرورش ،تهية بودجة ساالنة كشور ،جلوگيري از جمع ثروتهاي
نامشروع و استرداد آنها و حفظ بيتالمال مسلمانان ،تضمين حقوق زنان ،تأمين اجتماعي و
بيمة همگاني میباشد»؛ اما كدام يك از اينها در ايران و شرق ُکردستان تحققيافته!! قانون رژيم
ادعاكرده كه «اقتصاد ،وسيله است نه هدف و همچون ساير نظامهاي اقتصادي جهان تمركز،
تكاثر ثروت و سودجويي در آن جايز نيست» .در دوران سلطة جمهوري واليي آيا هزارها بار
آشكارا عكس اين ادعا رخ نداده؟ قانون ،سه نوع مالكيت يعني «دولتي ،عمومي(تعاوني) و
خصوصي» را در اصل  44كه اصلي براي نئوليبراليزهكردن اقتصاد به تقليد از آمريكا ،انگليس،
چين و سايرين است ،بهرسميت شناخته .تمامي اين سه نوع مالكيت ،توحش در مالكيت
خصوصي است حتي بخش تعاوني دولتي است تا خصوصي ،و ماهيت هر دو نيز تفاوتي با
هم ندارد .مالكيت تعاوني يا اشتراكي تنها در نظامهاي سوسياليستي و كموناليستي دمكراتيك
ميتواند وجود داشتهباشد .پس ادعاي رژيم يك دروغ بزرگ است .در تعاوني حقيقي بايد
«كار و سرمايه» تركيب و فعاليت توليدي و عمل مصرف ،گروهي و مشترک باشد ،آن هم
بدون تبعيض و نابرابري .اين ساختار در ايران وجودندارد .با مقاصد سياسي ،ماليكت خصوصي
سرمايهدارانه و اشتراكيِ سوسياليستي بر روي كاغذ تشريحشده ،اما در عمل سياسيـ اقتصادي
فقط الگوي مالكيت خصوصي خاص ايرانيـ واليي معتبر شناختهشد .در اصول  46و  47قانون
بر مشروعبودن كسبوكار در مالكيت خصوصي ،تأكيدشده اما آنقدر مبهم است كه مشخص
نيست الگو و مدل نامشروع در برابر مشروع كدام است ،زيرا براي خصوصيبودن ،ميزان ثروت
مشخص و محدودي در نظر گرفتهنشده.
مسئلة آزاديهاي اقتصادي به دو صورت خُ رد(آزادي فردي) و َكالن (آزادي دولت) تعبيرشده.
آزاديهاي فردي شامل مواردي همچون «انتخاب آزادانه شغل ،حق افزايش و رشد مال ،انتخاب
نوع كاالهاي مصرفي يا سرمايهاي ،حق تملك ،حق مصرف آزادانه درآمد ،انتخاب مسكن،
گذراندن دوران استراحت و غيره» .آزاديهاي دولت نيز مواردي چون «مديريت و دخالت دولت
در اقتصاد و تدوين برنامههاي سراسري براي جامعه است» .اساسا منفذي در جامعه يافتنميشود
كه دولت در آن دخالت مستقيم و غيرمستقيم نكند و همه را به خود وابستهنسازد .پديدة دولت
تنها در صورت دخالت ميتواند وجود داشتهباشد و قطب مخالف «مديريت اجتماعي» خود

دوره جمهوری والیی و ملت ُکرد 253

جامعه است .جمهوري واليي در ُکردستان چه با دخالت مستقيم و چه غيرمستقيم ،سلطة سياسي
براي سركوب برقرار كرده و اين الگوي رفتاري در حق ملت فارس هم در درجهاي متفاوتتر
پيروي ميشود .اصل  22قانون هرگونه تعرض به «جان و مال و ناموس» افراد را منعكرده ،اما در
جريان سياست نسلكشي فرهنگيـ اقتصادي عليه ملت ُکرد و سلطه بر ملل ايران بويژه جامعه
مخالف ،تعرضات ظالمانه رژيم حد و مرزي نميشناسد و تعرض ،خصلت ذاتي و دروني پديدة
دولت آن هم از نوع مطلقة واليي است .اصل  43ميگويد«:نبايد تمركز و تداول ثروت در دست
افراد و گروههاي خاص بيانجامد و منجر به اضرار به غير ،انحصار و احتكار شود» .كيست كه
شك كند كه اين ادعا يك دروغ آشكار و توهين به شعور انسان ايراني است!
چهار روش در برنامهريزي رژیم اقتصادي در ايران كنوني در نظام آن پيروي ميشود:
1ـ برنامهريزي متمركز(دخالت كامل دولت)2 .ـ اقتصاد بدون برنامه(يعني فعاليت بر اساس سازوكار
بازار و رقابت مالكان خصوصي بدون دخالت كامل دولت)3 .ـ برنامهريزي ارشادي(نقش رسمي بازار و

مالكيت خصوصي ،دخالت دولت براي جيرهبندي مواد مصرفي ،تنظيم يارانه ،مالياتها و سياستهاي پولي و
مالي و حاكميت قوانين دولت بر توليد و مصرف)4 .ـ برنامهريزي مختلط (دخالت مستقيم دولت و تشويق

ساير بخشهاي خصوصي) .هر چهار روش به يك روش اساسي دولتي با رفتار و برخوردسياسي
در خدمت اليگارشي اصولگرايان و سپاهپاسداران خالصه ميشود و اگر آن را در قبال ُکردها
و ُکردستان درنظرگيريم ،ايدهآل اصلي براي نظام اقتصادي ،همان نسلكشي و سلطه است.
درخصوص كل ايران هم يك جامعه تحت استثمار دولت و نظام ،تحت فشارهاي كمرشكن
جامعة طبقاتي وحشتناك با برخورد سياسي و بردگي مدرن ،ميباشد .تمام برنامهريزيها و
تصميمات شديدا سياسي و قدرتمدارانه است .اقتصاد بدونبرنامه و آزادي كامل ،تنها يك ادعا
و حرف بيارزش است .برنامهريزي ارشادي هم جز دخالت سپاه در اقتصاد و سلطه بر سفره و
جيب مردم نيست كه نمونة آن در دنيا يافتنميشود .خصوصي و دولتيبودن هيچ اهميتي عملي
ندارد ،مهم ،حفظ پايهها و سلطة نظام واليي برشمردهشده.
ساختار تصميمگيري و اعمال سياستهاي اقتصادي نيز يك مبحث بنيادين است كه در
قبال مسئله ُکرد ،برخورد امنيتي ،جزئيات آن را مشخصميسازد .ساختار تصميمگيری ،داراي
برخي جوانب سياسي و اقتصادي ميباشد كه در قبال هر فرد ُکرد ،هر دو جنبه الجرم بصورت
ادغامشده بكار گرفتهميشوند .در چارچوب ملت فارس هم بستگي به اين دارد كه فرد مدنظر
مخالف نظام است يا همسو با آن ،و مطابق همان از الطاف سياسي رژيم برخوردار ميگردد.
هميشه مصالح و منافع سياسي بر مصالح اقتصادي جامعه ارجح داده ميشود .اگر آلترناتيو حقيقي
«خودمديريتي» را جايگزين «دولت» سازيم ،قضيه دخالت در امورات سياسي و اقتصادي حل
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ميگردد و ديگر مفهوم دخالت ،مطرح نخواهدشد ،زيرا نص خود دخالت ،اشتباه نيست ،بلكه
دخالت «كدام پديده ،با كدامين ذات پست يا خوب» اشتباه يا درست تلقيميگردد .در ساختار
تصميمگيري اقتصادي ،دخالت دولت در هر صورت ذاتا پست است .در طراحي جايگزينكردن
يك ساختار مديريتي بجاي پديدة دولت ،اين سوال پرسيده ميشود كه آيا«:فعاليتهاي كشور
در حوزههاي صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،معادن بزرگ ،بانكداري ،بيمه ،تأمين نيرو ،سدها و
شبكههاي بزرگ آبرساني ،مخابرات ،راديو و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپيمايي،
كشتيراني ،راهآهن و صدها موارد از اين قبيل كه به دولت قدرت مهارناپذير ميبخشند و به
بالي جان مردم مبدلميكنند» به دولت سپرده شود بهتر است يا به نمايندگان خودمدير جامعه؟
اگر بجاي دولت كه يك پديدة صرفا سلطه است و ذاتا منفي ميباشد ،يك نهاد مردمي مديريت
جايگزين گردد ،مسلما همة جامعه آن را برخواهندگزيد؛ ولي امروزه در اثر تبليغات سوء چنان
تلقينگشته كه دولت ،همان مديريت است و وجود جامعه فاقد دولت امكانناپذير ميباشد،
درحالي كه آن دو متفاوت هستند .دولت هميشه يك كارفرماي مطلق است و اگر يك موضوع
و مسئلة سياسي باشد ـ همچو مسئله ُکرد ـ آنگاه دولت رفتار انكارگرايانه و نفي كامل را عليه
فرد و ملت ُکرد دربرميگيرد كه تا بحال نيز چنين كرده .رفتار ذاتي دولت با تمامي اپوزيسيون و
جنبش ملت فارس هم چنين بوده و هست.
به هر تقدير ،قانون اساسي ايران ،يك خروار جزئيات پرتعدد براي استثمار و نسلكشي
ملل ايران ،بويژه ملت ُکرد است و دمكراتيكبودن را به همين دليل برنميتابد .بهاندازهاي كه
خورشيد در آسمان به روشني روز ميتابد ،به همان ميزان هم ظلم و ستم جمهوري واليي
ايران بر روي زمين ،حقيقت دارد .اين حقيقت ،چيزي نيست جز پرسة روح سرمايهداري در
ايرانزمين .امروزه بايد دو بخش «تعاوني و خصوصي» در مسايل سياسي و اقتصادي ،دولت
را تحت فشار قرارميدادند ،اما اساسا چيزي به نام بخش تعاوني (اشتراك سوسياليستي) وجودندارد
و بخش خصوصي در طول دولت است نه در عرض آن ،لذا برعكس ،اين دولت است كه هر
دو بخش مذكور را تحت فشار سياسي قرارميدهد .هر فعاليت معيشتي در نظر دولت ،بيشتر
سياسي است تا اقتصادي ،به همين دليل با ربط اين مقوله به رفتار ساختاري با مسئله ُکرد ،تمامي
قوانين و قواعد عادي فروميريزند و تنها قواعد سلطة سياسي دولت باقيميمانند كه يك سري
قواعد خالص سرمايهدارانه هستند .شرق ُکردستان در چنان وضعيتي قراردارد به همين سبب
است كه بجاي پرداختن به آن وضعيت ،بحث از آمارها و ارقام اقتصادي ،مفهوم كار ،توليد،
مصرف و خدمات ،بيهوده است ،زيرا ذاتا همه چيز در يد قدرت دولت قبضهشده و هر فعاليتي
الجرم سياسي و نسلكشانه است نه طبيعي .تمامی ادارات ،نهادها ،شركتها ،بانكها ،بنيادهاي
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كميتة امداد ،بهزيستي ،مستضعفان ،سالخوردگان ،كسبوكار ،توليدي ،خدماترساني ،بازار،
بيمارستان و ساير حوزههاي اقتصادي و مالي در شرق ُکردستان تحت مديريت سلطهگرانه دولت
و نظام اداره ميشود تا با كشاندن فرد ُکرد به درون هر كدام از آنها ،فرايند نظارت و كنترل
سياسي رژيم بر فعاليت و رفتار يكايك افراد برقرارگردد .نظم اقتصادي موجود در ُکردستان
خارج از اين فرايند ظالمانه نيست .مسايلي چون بودجه و خدمات عمراني و آباداني با وجود
آن حجم از سلطه و مراقبت دولتي ،ديگر پيشپاافتاده است .كدام سال ديدهشده كه بودجههاي
كافي از تهران به استانهاي شرق ُکردستان روانه گشته؟! اگر بحث بر سر اينها باشد ،كه مسلما هر
ساله بودجة تخصيصي نصف مورد نياز بوده و آمار بيكاري و فقر در استانهاي شرق ُکردستان
از ساير استانهاي ايران فزايندهتر بوده و هست .پس قضيه ،فراتر از آن موضوعات ميباشد.
نمايندگاني كه هر روز ،ماه و سال از سوي رهبري نظام مطلقه به مناطق مختلف ُکردستان اعزام و
منصوب ميشوند ،بصورت يك دولت پنها ِن سوم ،تمامي شريانهاي حيات اقتصادی و معيشت
ُکردستان را در چنگ گرفتهاند و نسلكشي و استحاله ،تنهاوظيفة فرااقتصادي آن نمايندگان و
هزاران گروه تحت امرشان است.
تمركز سرمايه صنعتي ،پولي ،مالي و تجاري ،از جمله در درون گروههاي زير ،بيانگر ظهور و
تحكيم قدرتهاي بزرگ اقتصادي در ايران است كه بر ساختارها ،اليهها و عرصههاي مختلف
اقتصاد ايران استيال يافتهاند:
«شركت ايرانخودرو؛ شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودروـ ساپكو؛ گروه
خودروسازي بهمن(توليدكننده مزدا كه بخشي از سهام آن متعلق به شركت سرمايهگذاري غدير است و
بخشي ديگر متعلق به بنياد تعاون سپاه)؛ شركت پارسخودرو؛ شرکت فوالد مباركة اصفهان(كه شركت
سرمايهگذاري سازمان تأمين اجتماعي و شركت سرمايهگذاري مهم اقتصاد ايرانيان ،وابسته به بنياد تعاون بسيج سپاه
از سهامداران عمدة آن هستند)؛ شركت آهن و فوالد لوشان؛ شركت فوالد خوزستان(نيروهاي مسلح از

سهامداران آن است)؛ شركت ملي صنايع مس ايران؛ شركت ذوبآهن اصفهان؛ شركت آلومينيوم
ايران؛ شركت تراكتورسازي ايران؛ شركت پااليش نفت تبريز؛ شركت پااليش نفت اصفهان؛
شركت نفت بهران؛ شرکت نفت پاسارگاد؛ شركت ملي نفتكش ايران؛ شركت پتروشيمي مارون؛
شرکت پتروشيمي اراك؛ شركت پتروشيمي اميركبير؛ شركت پتروشيمي پارس؛ شركت سيمان
تهران(وابسته به بنياد مستضعفان)؛ شركت ارتباطات سيار ايران؛ شرکت كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران؛ شرکت مينا؛ شرکت صنايع شير ايرانـ پگاه؛ شرکت داروپخش؛ شرکت سرمايهگذاري
سيمان تأمين و شركت سرمايهگذاري پتروشيمي و شيميايي تأمين؛ شرکت سرمايهگذاري
البرز؛ شركت سرمايهگذاري بانك ملي ايران؛ شرکت سرمايهگذاري سايپا؛ شركت گسترش
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سرمايهگذاري ايران خودرو؛ شركت سرمايهگذاري پارس آريان ،شركت سرمايهگذاري مهم
اقتصاد ايرانيان؛ شركت سهامي بيمه ايران؛ شركت بيمة آسيا؛ شركت بيمه البرز؛ بيمه پارسيان؛
بانك پارسيان؛ بانك مسكن؛ بانك تجارت؛ بانك پاسارگاد؛ بانك سرمايه؛ بانك سينا؛ بانك
صادرات؛ بانك ملي ايران؛ بانك سپه؛ بانك مهر اقتصاد و همچنين شركت فروشگاههاي
زنجيرهاي اتكا(وابسته به وزارت دفاع)».
همة اينها تنها بخشي از گروههاي بزرگ اقتصادي ايران را تشكيل ميدهند.
دولت در دهه  90ه.ش  867هزار ميليارد ريال سهام دولتي داشت كه  310هزار ميليارد
ريال را به بخش خصوصي واگذاركرد و اين روند ادامهدارد .همة امکانات اقتصاد ایران تنها
در بخش خدمات فربه میگردد و بخشهاي خدمات ،كشاورزي و صنعت وجوددارند ولی
كسبوكارهاي خدمات از همه بيشتر است.
اين فرايند تنها به تقويت گروههاي بزرگ اقتصادي و تمركز سرمايه در دست يك اقليت
ختم شده .تنها  39درصد سهام شركتهاي دولتي بصورت رايگان در چارچوب سهام عدالت
ميان مردم توزيع شده كه آن هم توسط سرمايهداران و سهامداران بزرگ خريداري و باز به تمركز
ثروت در دست اقليت سرمايهدار انجاميده .اين سرمايهداران با انحصار سرمايهها بصورت مالكيت
خصوصي ،انحصار اتخاذ تصميمهاي ساختاري راهبردي را نيز در دستان خود حفظ كردهاند.
بنابراين نئوليبراليسم همة شركتهاي دولتي را تحت كنترل خود در جريان خصوصيسازي
درميآورد و هيچ چيزي باقينميگذارد كه از آن مردم و طبقات متوسط و فقير باشد .بنياد تعاون
سپاه پاسداران بنا به قانون خصوصيسازي «شركت مخابرات» را خريداري كرده كه با اين انتقال و
تمركز سرمايه ،هم انحصارات بزرگ برقراركرده هم به سلطة سياسي و امنيتي بيشتري دستيافته.
هركدام از گروههاي اقتصادي ايران با كنترل بر صادرات و واردات ،بازارهاي انحصاري عايد
خود دستوپا كردهاند و براي گسترش سرمايههايشان ،بانك خصوصي احداث يا گروه بانكي
خاص خود دارند .افزايش تأسيس بانكهاي ايراني بخاطر بحران بزرگ اقتصادي و با هدف
نجات از فروپاشي است و بانكداري و خصوصيسازي در واقع سياست تعديلسازي ايران
در برابر سرمايهداري جهاني و تسليمشدن به آن محسوب ميشود و ممكن است همانند شوروي
سابق فروپاشد .اين روند ،فقر را تشديدميكند زيرا نوعي سرمايهداري مالي بجاي سرمايهداري
توليديـ صنعتي رشد ميكند و كمكم اقتصاد را فقير و نابود ميسازد .از سال  1386بورس
كاالي ايران شكلگرفت و گروههاي بزرگ انحصاري،انحصار بخش اعظم محصوالتي چون
طال ،مس ،آلومينيوم ،روي ،كنسانتره فلزات گرانبها ،آهن ،فوالد ،محصوالت كشاورزي يا
فرآوردههاي پتروشيمي و نفتي را در اختيار دارند.
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نظام سرمايهداري ايران بر روابط كااليي ،پولي و مزدمحوري استوار است ولي هنوز
سرمايهدار كامال آزاد و رها كه مدنظر الگوي نئوليبراليسم است ،شكلنگرفته .نئوليبراليسم ايراني،
ارزشهاي اقتصادي انحصارگر را تازه در ايران مطابق با روح سرمايهداري جهانی خلقميكند
ولي شانس خالصگرداندن نظام اقتصادي به سرمايهداري برايش بسيار ضعيف است ،زيرا جامعه
نسبت به آن واكنش شديد نشانميدهد.
با توجه به سطور پيشين اگر وضعيت ُکردها و شرق ُکردستان در درون نظام اقتصاد سياسي
ايران را به تصوير بكشيم ،متوجهميشويم كه جز ،غارت و نسلكشي اقتصادي و معيشتي ،و فقر
روزافزون كه تنها جرمش ُکردبودن است ،چيزي عايدش نگشته.
با رشد جمعيت ايران و شرق ُکردستان پس از انقالب  ،1357چون صنايع بزرگ و اشتغال
كافي در مناطق شرق وجود ندارد و كشاورزي نيز توان پاسخگويي را ندارد ،بحران موجود ،يك
بحران ساختاري سياسي است و دولتـ ملت ايران استثمار سياسي و اقتصادي را بصورت همزمان
به انجام ميرساند .ريشة بحران ساختاري اقتصاد نيز به فقدان مفاهيم ناب دمكراسي ،آزادي
سياسي و ايدئولوژي سوسياليستي بازميگردد ،اگرنه ايدئولوژي سرمايهداري  400سال است
كه تمامي مردمان جهان را با نوع مالكيتها ،كنترل بازار ،كنترل قيمتها ،ضديت با اشتراكيت
جامعة مدني ،سودكالن ،توليد انبوه و در كل ،انحصارات جهاني آن مفاهيم ،به برده مبدل نموده.
ملت ُکرد هم بيش از همه از ناحيه آن زياني در حد نسلكشي ديده و اين نسلكشي را رژيمهاي
فاسد ايران ،تركيه ،عراق و سوريه براي اربابان سرمايهداري جهان انجامميدهند و عطف نگاه به
تاريخ  150سال گذشته ملت ُکرد ،بويژه در ايران ،مسلما بر مركزثقل سلطة سرمايهداري جهاني
و ايراني كليدميشود .طبق قانون ديالكتيك ،جنگ ،جنگ ميان مفاهيم فاسد سرمايهداري و
مفاهيم ناب سوسياليسم دمكراتيك در سراسر گيتي است .نسلكشي فيزيكي و فرهنگي آخرين
مرحله و وضعيت نفوذ هژموني سرمايهداري در ُکردستان ميباشد و به اندازهاي كه ُکردستا ِن
مستقل سركوب و منعشده به همان اندازه و شدت ،اقتصاد و معيشت مستقل و خودبنيادكامال
ممنوع گشته ،لذا مسئلة ُکرد بهواسطة سلطة سرمايهداري ،از دورة قاجاريه تا به امروز هميشه
جهاني بوده و حادتر از مسئلة فلسطين جهان را به خود مشغولساخته.
در دوران كنوني(سال  )2021كه جمهوري واليي همچنان بر سر قدرت است ،در چارچوب
مدل خاص سرمايهداري ايراني ،منوط به سياستهاي فوقالذكر با هدف نسلكشي ،چهار شيوة
توليد در جريان ميباشد :شبانكارگي ،روستايي ،صنعتي سرمايهدارانه(با دو بخش متوسط
محلي و كالن دولتي) .برنامهريزي رسمي در هرچهار شيوه بصورت نظارتي سياسي و با اهداف
ِ
درازمدت تحقق نسلكشي فرهنگي انجام ميگيرد .برنامهريزي اقتصادي براي نسلكشي ،در هر
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يك از حوزههاي توليد ،خدمات و مصرف تدوين ميشود و از مركز تهران بر استانها اعمال
ميگردد .در حقيقت ،جمهوري واليي ،انقالب سال  1357ملت ُکرد را مصادره و با موازيشدن
با هژموني سرمايهداري جهاني ،آن انقالب را به نسلكشي فرهنگی مقلوب نموده كه اين مقوله
خود نوع مبارزه عليه آن را تعيينمينمايد.
بعد اقتصادي در واقعيت ُکردها
این بخش را بخاطر اهمیت تحلیالت بسیار زیبای رهبراوجاالن که در جلد
پنجم دفاعیات «مانیفست تمدن دمکراتیک» بدان پرداختهاند ،در اینجا آوردهام
که در ذیل بصولت کامل ارائ میگردد:
«تالش براي درك طبيعت اجتماعي از طريق تفكيك آن به حوزهها يا ابعاد مختلف محصولي
از نگرش علمي مدرنيته است .اين روش با ترقي نظام هژمونيك كاپيتاليسم در ارتباط است .در
زمينة تبديل اقتصاد سياسي به برگزيدهترين حوزة علم اجتماعي فعاليت و نفوذ كاپيتاليستي بر
روي اقتصاد نقش مهمي را داراست .فعاليت كاپيتاليستي كه در ظاهر خود را چنان جلوهميدهد
كه گويي حوزهاي مستقل از سياست و قدرت است ،ماهيتا تمركزيافتهترين نمود سياست و
قدرت و بنابراين زور ميباشد؛ نمود خشونت ،زور و پديدهاي است كه آن را مفيدترين سود
ميناميم و اكثرا در پول محسوس گشته و بيش از همهچيز بر جامعه حكمميراند .مبدلشدن
كاپيتاليسم به نظامي كه بيشترين تأثير از خودبيگانهساز را در جامعه داراست ،پيوند تنگاتنگي با
رابطه موجود ميان «پول و خشونت» دارد .پول ،پااليشيافتهترين فرم خشونت و زور و حالت
تقطيرشده آن است .هرچند از نظر ايدئولوژيك به شكل مخالف قدرت و دولت ارائه شود نيز،
عنصري است كه در بنيان قدرت و دولت وجوددارد .كاپيتاليسم نظامي نيست كه تنها متكي بر
غصب محصول مازاد باشد؛ بلكه جوهرة موجود در بنيان تمامي نظامها و بنابراين ساختاربنديهاي
قدرتمحور غارتگر ،غاصب و مصادرهكننده است .اينكه صرفا با صنعتگرايي ،سودگرايي
بيشينه توليد معاصر و بازار اقدام به توصيف آن شود ،راه بر خطاهاي بزرگي خواهدگشود.
آن ،عنوان نظامي است كه از پيشرفتهترين روشهاي فشارآور و استثمارگرانه بهرهميبرد .بر
خود نقاب ميزند و از طريق هژموني ايدئولوژيك مشروعيت ميبخشد ،با شكلي از قدرت كه
خشونت را در ابعاد بيشينه به جامعه تزريق ميكند(دولتـ ملت) خويش را سازماندهي مينمايد
و از طريق صنعتگرايي(يورش تكنولوژيك) عليه محيطزيست طبيعي در حال هجوم ميباشد.
نظامي است كه جامعه را در «قفس آهنين» محبوس نموده و به اسارت درآورده .ايدئولوژي و
پراكتيك نوعي زور است كه تا وسيعترين اشكال نسلكشي رسانده شده است.
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مواردي كه واقعيت ُکرد بهنگام رويارويي با مدرنيتة كاپيتاليستي دچارش گشت ،جالبترين
اثباتهاي اين تعاريف را نشانميدهد .واقعيت ُکرد و ُکردستان جهت آنان كه خواهان درك
سرمايهداري يعني نظام هژمونيك عصر ميباشند ،همانند البراتواري تمامعيار است .چهرة
راستين سرمايهداري را نه در لندن و نيويورك بلكه در مسير «دياربكرـ اربيل» و «مهابادـ
قامشلو» ميتوان شناخت .تعريف اين مسيرها و پيرامونشان جهت كسب شناختي جالب از
اينكه يك كشور و خلق را با تمامي طبيعت اجتماعياش به چه وضعيتي دچار كردهاند ،ما را
بسوي شناخت حالتي از واقعيت عريان رهنمون خواهدساخت كه نميتواند خود را پنهاننمايد و
به خويش مشروعيت ببخشد .وقتي اين شناخت تحققيابد ،آسيميالسيون و نسلكشي ،غارت و
بيكاري و همهجور اشكال زورگويي ،اعمال نابودكننده بيحدومرز دولتـ ملت را خواهيمديد؛
همچنين با تمام نتايج ناشي از خارجسازي واقعيت ُکرد از حالت جامعه؛ ملت و وطننيانگاشتن
آن و خارجسازياش از حالت انساني كه جملگي در راه منافع يكروزة سرماية بروكراتيك و
خصوصي صورت گرفتهاند ،مواجه خواهيمگشت.
بنابراين وضعيت بعد معاصر اقتصادي در واقعيت ُکردها را نميتوان تنها به «خارجشدن
از حالت حيات اقتصادي» تعبير و تفسير نمود .اين شيوة تفسير بسيار تنگنظرانه و مغلطهانداز
خواهدبود .درظاهر ،از نقطهنظر اقتصادي وجود بيش از هشتاد درصد بيكاري ،نابودي كشاورزي
و دامداري و غارت منابع غني روزميني و زيرزميني بعنوان نشانههايي بنيادين ارائهميگردند.
اينها نشانههايي هستند كه صحيحاند اما حاوي نقص بسياري ميباشند .اينها حقيقت پديدهاي
كه اقتصاد ناميده ميشود را بصورت ناقص بيان مينمايند .در اينجا برمالسازي كيفيت معنادار و
گمراهكنندة اقتصاد سياسي بورژوايي تسهيلمييابد؛ آن نيز نوعي پژوهش است از طريق تكهتكه
گردانيدن واقعيت يعني مبدلنمودن زندگي به جسدي تشريحي .روش «بكش ،تكهتكهگردان،
پژوهش كن» ! يعني روشي كه به اندازه خود نظام وحشي است و انسان را وادار به نفي زندگي
مينمايد! وقتي جامعه موضوع بحث باشد ،بصورت نظامي كه كليتمند ،زنده و داراي اراده و
اخالق باشد تعريف و ارائه نميگردد؛ بلكه به حالتي تعريف و ارائه ميگردد كه تكهتكه گشته،
از حالت زنده خارج گردانده شده ،به حالت ابژه درآورده شده و از اخالق و اراده (يعني به معناي
واقعي كلمه از سياست) محروم گردانده شده است؛ نه معنا بلكه بيمعنايي ،بيوجداني و بيبصيرتي
را توسعه ميدهد.
ظاهرا تصور ميشود كه در واقعيت ُکرد ،تأثير عناصر مدرنيتة سرمايهداري چندان به وجود
نيامده و اين عناصر با وقايع رويداده هيچ پيوندي ندارند يا پيوندشان بسيار محدود است .اين
تصور ،يك اشتباه جدي است .اگر عناصر مدرنيتة سرمايهداري(يعني قانون بيشينه سود ،دولتـ ملت و
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صنعتگرايي) نميبودند ،واقعيت ُکرد با تمامي ابعاد خود(وطن ،ملت ،حيث اجتماعي ،اقتصاد ،فرهنگ و

ديپلماسي) در آستانة نفي و نابودي نميبود .به اقتضاي ماهيت نظام ،در اين زمينه نوعي نابودشدگي
در حال رويدادن است .عناصري كه تحت نام واقعيت ُکرد تشكيل دادهشده و به عرصة حيات
آورده ميشوند ،از طرفي در نفي پديدة ُکرد بكارميروند و مرتكب چنان خيانتي ميگردند كه
بهندرت ميتوان نمونهاي براي آن يافت ،و از طرف ديگر همان عناصر به اقتضاي منافعشان از
پرداختن به ُکردگرايي متقلبانه ،تأسيس سازمانهاي نقابدار تلهمانند و پيشبرد نظامهاي خويش
نيز غفلتنميورزند .درحالي كه اين را تحت نام سرمايهگذاري ،تأسيس كارخانه ،راهسازي،
سدسازي (قتلعامي عليه جغرافيا و حيات زراعي) ،احداث مدرسه(نهادهاي نسلكشي فرهنگي) و مسجد
(استفاده از دين بعنوان ابزار ايدئولوژيك سرپوش گذارنده بر نابودي) و سربازينمودن در راه به
اصطالح دفاع از ميهن (هنر خودزني به دست خويش ،حداقل از نظر قبول و رد واقعيت ُکرد) و بهگونهاي
كه گويا هر كدام از اينها يك خدمت بهغايت معاصر است ارائه ميدهند ،از طرف ديگر نيز
از تمام جبهههاي اجتماعي به مبارزهاي كه جهت حفظ موجوديت خويش و تحقق آزادي
صورتميگيرد يورش ميآورند و به منزلة بخشي از پروسة نابودي ،مزدوري پيشهميكنند و
همانند كرم درخت به كرمكهاي جونده شجرهنامه مبدلميشوند! از اين لحاظ ،اقتصاد بعنوان
يك ابزار نابودي ،به فراواني ايفاي نقش مينمايد.
پروتوـ ُکردها صاحبان فرهنگي هستند كه بنيان و شالودة اقتصاد زراعي و دامداري را در
تاريخ تدارك ديده است .به همراه ساير فرهنگهاي خلقهاي همسايه ،اقتصاد بازاري كه بر
اساس معدنكاري ،بازرگاني و كار آژانس(كاروم) براي اولين بار بر صحنة تاريخ ظاهر شد را
نيز توسعه دادند .تا اوايل سدة نوزدهم يعني تا زمان نفوذ مدرنيته سرمايهداري در منطقهشان،
يكي از عناصر سرآمد اقتصاد جهاني بودند .اقتصاد را هم به منزلة فرهنگ نهادينة مادي و هم
به منزلة يك ذهنيت معنوي و اخالقي ،به انسانيت آموختند .فرهنگهايي كه تا اين اندازه در
تاريخ ريشه دواندهاند ،در دويست سال اخير به آستانة ورشكستگي درآورده شدند .مدرنيته از
آفرينندگان اصلي اقتصاد انتقامميگيرد .پيش از هر چيز ،زراعت ،دامداري ،منابع زيرزميني و
منابع روزميني استثمار گشتند ،غارتگرديدند و خشك گردانده شدند .تودة اكثريت جمعيت
ُکردها يعني طبقات زحمتكششان به ارتش بزرگ بيكاران تبديل شدُ .کردها با نازلترين
دستمزد به پسماندهترين كارها محتاج گردانده شدند؛ به تودهاي مبدل شدند كه در تمامي
جهان محكوم به عرضة نيروي كار خويش با كمترين بهاست .از طريق مشتي نيروي حاكم
و زورگوي استثمارگر ،كل جامعه را بهغير از عامالن كمپرادور (بهاصطالح بورژواهاي بومي)،
فاقد آموزش و بيچاره گذاشتند و در چنان وضعيتي قراردادند كه از فرط گرسنگي ،بيكاري و
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بيماري بر خود ميپيچد و مينالد .بعبارت صحيحتر از طريق اقدامات قدرتمدارانة اينچنيني كه
بصورت آگاهانه و عامدانه تحميل ميگشتند ،ناچار از تسليمشدن كامل گرديدند.
در ُکردستان امروزي ،از اقتصاد بعنوان يك ابزار كامل جاسوسپروري و ظلم استفاده
ميشود .با گرسنه و بيكار نگهداشتن جامعه ،آن را ناچار به دستبرداشتن از تمامي خصوصيات
اجتماعياش مينمايند و ميآموزانند كه بر اساس دستکشيدن از هويت ُکردي ميتواند صاحب
كار و نان شود .براي اینكه كسي بتواند كارمند خوب دولت يا شركتي شود ،شرط اساسي را اين
قرار دادهاند كه تمامي ارزشهاي ملت حاكم را بپذيرد .اصرار بر ُکرد بودن و هويت ُکردي،
سبب از چشمافتادن و از دستدادن امكانات كار ميگردد و توجيهي ميشود براي گرفتارماندن
در گرسنگي و فقر! هركدام از هولدينگها و دانشگاههايي كه احداث ميشوند را بعنوان يك
مركز هيچگردانيدن هويت ُکردي كارايي ميبخشند .سدها نقش هيوالهايي را ايفامينمايند
كه مكانهاي سكونتي تاريخي ،حوزههای زراعي ،روستاها و محيطزيست را ميبلعند .تمامي
نهادهاي مادي و معنوياي كه ميتوانند به پديدة ُکرد خدمت نمايند از مضمون و درونمايه تهي
گردانده ميشوند ،سپس به حالت مستعمره درآورده شده و آنها را به ابزار بلعيدن خصوصيات
ُکردي مبدل ميگردانند .در اين راه همة ابزارهاي زور و اقتصاد(پول ،كار ،بازار ،شغل و نظاير
آن) بعنوان اسلحه بكار برده ميشوند .حوزههای اقتصادي كه ظاهرا بايد با سياست و قدرت
حشرونشري نداشتهباشند ،بصورت حوزههايي درآورده ميشوند كه واقعيت ُکرد را دچار
بيشترين فرسايش تدريجي نموده و روبه زوال ميبرند .به همين سبب حتي از يك كار ساده
بقالي نيز بعنوان كارت استفاده ميشود .راه تملك ابزارهايي نظير بانك ،تعاوني(كئوپراتيو) و
كارخانه از مسير وداع با واقعيت ُکردبودن ميگذرد .توسعة ابزارهاي فردي يا جمعي جهت
حياتبخشي به واقعيت ُکرد ،در حيطة ممنوعيتها قرارگرفته و نظارت شديدي بر روي چنين
تالشهايي برقرار ميشود .هيچ فرصتي براي توسعه و حفظ بازار بومي ُکردها به رسميت شناخته
نميشود .غارتگرانهترين ابزارهاي سرمايهداري به صورت مطلق بر روي بازار حاكم گردانده
ميشوند .فرصتي براي رقابت بين كاالهاي محلي ـ كه تقريبا وجود ندارند ـ و كاالهايي كه بجاي
آنان آورده ميشوند به رسميت شناخته نميشود و امكان حفاظت از خود در برابر قيمتهاي
انحصارگرانه غيرممكن گردانده ميشود .همان اهداف يعني ُکردزدايي و ذوب ُکردها در ميان
ملت حاكم ،در امور مربوط به وام ،مخارج و پسانداز و مالياتبندي نيز دنبال ميشوند.
هرچه درك گرديد كه جريان مبارزاتي مبتني بر «حفظ موجوديت وآزادسازي خويش»
قابل نابودي نيست و سازماندهي مقاومت و حوزههاي حيات آزاد بر اين مبنا توسعه داده شدند،
حوزة اقتصادي مجددا طرحريزي و سازماندهي ميشود .در حوزههايي كه پتانسيل اقتصادي
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آنها در سطحي باالست و بويژه در مراكز بزرگ شهري ُکردستان ،به همراه شركاي بهاصطالح
بورژواي ُکرد كه كامال هدايتشوندهاند و با مراكز متروپل در ارتباط هستند ،هولدينگ و
شركتهاي سهامي تأسيس مينمايند .حتي در اين زمينه ،از بكارگيري صاحبان كسب و كار و
سرمايهگذاران مدير ُکرد دمميزنند .بسياري از بهاصطالح ُکردها و حتي ُکردگرايان و فعاالن
جامعة مدني كه از اين نظر به شكلي بدتر از نمونة فاحشهخانهها آمادة عرضة خويش هستند،
چنين اقداماتي را آغاز نمودهاند .اتاقها و اتحاديههايي تأسيس ميشوند .بدونشك در تمامي
اين حوزهها و اقدامات ،عناصري صادق و پايبند به هويت ملي و اجتماعي خويش نيز وجوددارند.
اما همانند هر حوزة ديگري ،استثناها قاعده كلي را برهم نميزنند بلكه آن را تصديق مينمايند.
نكته مهم در اينجا اين است كه اقدامات و عناصري را كه در راستاي ضربهزدن به واقعيت
ُکرد و نابودي آن هدفمند ميباشند ،از اقدامات و عناصري كه در پي حياتبخشي و حفظ اين
واقعيت ميباشند مجزا كرده و تشخيص دهيم .مادامي كه تا زمان موجوديتداشتن جامعه ،حوزة
اقتصادي نيز به حيات خويش ادامه خواهدداد ،بايد از ضربهزدن اقتصاد بر واقعيات ذاتي اجتماعي
و نابودكردنشان جلوگيري بعملآورد و بجاي آن ،اقتصاد را به ابزار توسعه موجوديت اجتماعي
و آزادنمودنش مبدل ساخت.
در برابر واقعيت اجتماعي ُکرد و ُکردستان كه بهسبب اشغال اخير عراق(سال  )2003توسط
مدرنيتة سرمايهداري،بر اهميت استراتژيك آن افزوده شده است ،برنامههاي اجرايي و اقدامات
بنيادين متحول شدهاي ـ و از جمله در حوزة اقتصاد ـ به جريان افتادهاند .بهويژه سعي دارند يك
اقتصاد رفاهي را به مركزيت جنوب ُکردستان توسعهدهند .به همراه تشكل سياسي موجود در
اينجا ،تشكلهاي اقتصادي نيز به تمامي تحت نظارت نيروهای هژمونيك گلوبال ،منطقهاي و
بومي توسعه داده شده و همچون مدل عرضه ميشوند.
نياز عظيمي وجوددارد تا تحول اينگونهاي كه مدرنيتة سرمايهداري در بسياري از مناطق
جهان بخود ميبيند ،تحت پارادايم مدرنيتة دمكراتيك تحليل شود و ابزارهاي چارهجويانة
آلترناتيو ايجادگردند .بسيار مهم است كه به اين اسلحه اخير امپرياليستيـ استعماري بويژه به
بيتأثيرگردانيدن تحول دمكراتيك از طريق كاربست روشهاي اقتصادي ،فرصت داده نشود.
بدينمنظور كار اساسي بايد ايجاد و توسعة سهابزار بنيادين مدرنيتة دمكراتيك يعني «ملت
دمكراتيك ،صنعتيشدن اكولوژيك و اقتصاد كاربردی» بر محور بازار اجتماعي باشد.
بايد همصنعتيشدن اكولوژيك و هم اقتصاد بازار اجتماعي كه بر تأمين نيازهاي اساسي انسان
متكي است ،در راستاي سودبري هدفمند نيست و به همبستگي اجتماعي خدمت مينمايد ،بعنوان
مهمترين ابزارها ارزيابيگردند و ايجادشوند».
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جامعه اقتصادي
تنها عنواني كه براي جامعة انساني ،بجاست ،عنوان «جامعة اقتصادي» است .بنابراين ،ساير
عناوين چون «جامعة سرمايهداري ،ليبرالي ،ديني ،سوسياليستي ،كمونيستي و غيره» نميتوانند
جامع باشند .به نسبت رژيم حقيقت اصيل نيز عنوانهاي سرمايهداري و ليبرالي محلي از اعراب
ندارند .فلذا مطلقبودن اين عناوين خودبخود مردود ميباشد .همبشريت و هم ملت ُکرد در سدة
كنوني در پي يافتن مناسبترين عنوان با حقيقيترين محتواي درخور و اليق بشريت هستند.
قطعيقين گذار از ادوار بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري ،يافتن عناوين با محتواهاي نوين را
ضروري گردانده .ملت تحت ستم ُکرد تا ظهور رهبر اوجاالن ،ادوار مذكور را تحت ستم و
اشغال طيكرده ،ولي امروزه در تالش جهت تحقق «رنسانس ُکرد» مبارزهمينمايد .رنسانسی
كه در جدال عليه تمدن دولتي مركزگرا با محوريت مدرنيتة سرمايهداري ،تمدن دمكراتيك
با محوريت مدرنيتة دمكراتيك را به ارمغانآورده ،سرمنشأ تمامي رنجهاي بيشائبه ملت
حقيقتجوي ُکرد است.
عناصر تمدن دمكراتيك1«:ـ كالنها2 .ـ خانواده3 .ـ قبايل و عشاير4 .ـ اقوام و ملل5 .ـ
عناصر روستا و شهر6 .ـ عناصر ذهنيتي و اقتصادي7 .ـ عناصر سياست دمكراتيك و دفاع ذاتي».
در تاريخ بيش از پنجهزار سالة تمدن دولتي مركزگرا تمامي انحرافات تاريخي حيات بشري
رخداد و سرمايهداري مرحلة امروزي آن ميباشد كه نميبايست سربرميآورد .اين دورة تاريخي
در قرن بيستويكم به يك گذار جدي نياز دارد .تمدن مركزگراي اروپا طي  400سال گذشته
به موجب سلطة سرمايهداري،قابليت گذار از فرم خود را نشاننداد و رنسانس سدة پانزدهم را به
عقب رانده .امروزه رنسانس ُکرد ،تمدن دمكراتيك را با محوريت مدرنيتة دمكراتيك ،سرآمد
ميسازد .پاية بنيادين اين تمدن نوين ،ساختار ناب «جامعة اقتصادي» است با اين توفير كه اقتصاد
تنها يك بخش از فرم گسترده و متكثر آن ميباشد.
مدرنيتة دمكراتيك داراي سه عنصر سرآمد «ملت دمكراتيك ،اقتصاد كموني و
اكوصنعت» است كه خود داراي سهبعد «جامعه اخالقي و سياسي ،جامعه صنعتي اكولوژيك و
جامعه كنفدراليستي دمكراتيك» ميباشد.
«جنگ انقالبي خلق» تحت رهبريت رهبر اوجاالن همچو خط سوم در سطح ُکردستان،
خاورميانه و جهان با هدف تحقق كامل حقيقت رنسانس ُکرد در سرآغاز هزارة سوم ،پديدارگشته.
اين مرحله ،قابليت گذار از فئوداليسم و سرمايهداري را با تكوين مفاهيم نظري و عملي تمدن
دمكراتيك از خود نشانداده .ملت دمكراتيك همچو روح آن تمدن و كنفدراليسم دمكراتيك
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همچو بدن آن نمود عيني و رئاليته يافته .سال  2002سال پايان نظري نظامسرمايهداري وابستة ُکرد
و سال  2005با خيزش خلقي ،سال پايان عملي آن نظام با اولين كورسوهاي اميدبخش رنسانس
طي اعالم كنفدراليسم دمكراتيك از سوي خلق در ُکردستان گرديد .همانطور كه مبرهن است،
همزماني ظهور سرمايهداري اروپا و پيدايش صفويه در ايران از منظر شرايط نظام جهاني ،تصادفي
نيست .پايان ستم صفويـ عثماني در سال  2002رقم خورد .اين ميالد نوين كه ريشه در بيش از
چهل سال مبارزه رهبر اوجاالن و جنبش آزاديخواهي دارد ،سرمنشأ رنسانس ُکرد فراتر از تمدن
كنوني اروپاست و درك اين حقييقت اصيل منوط به توان ژرف فكري بشري به حسب شرايط
جهاني و نيازهاي بشري ميباشد .هدف ،تحقق ملت دمكراتيك در بستر جامعةاقتصادي است
كه ناگزير بايستي تمامي عناصر مخرب تمدن مركزگراي سرمايهداري را تغييردهد .تنها رهيافت
بيبديل ،انجام انقالب ذهنيتي در راستاي دگرگونساختن تمامي عناصر و ابعاد فئوداليسم و
سرمايهداري است .متد بنيادين نيز احياي كمونالي شيوههای توليد «شبانكارگي ،روستايي و
صنعتی اکولوژيک و مدرن» است كه به هستي شهر وصل گردند و كموناليسم دمكراتيك را
جايگزين انواع «سرمايهداري صنعتي و مالي» سازند .مسلما هيچ انقالب و رنسانسي تحققنمييابد
مگر با اولويتيابي مبارزه سياسي بر مبارزة اقتصادي .خصوصا كه ملت ُکرد در صد سال گذشته
با نسلكشي جهانيـ منطقهاي روبروشده ،فلذا مقولة مبارزه سياسي بر مبارزة اقتصادي ارجحيت
ترتيبي در اولويتبنديها مييابد .ماركس در بستر اروپا متناسب با شرايط آن ،به مبارزة اقتصادي
اولويتداد و ناكامماند ،زيرا سرمايهداري ،يك انحراف ذهنيتي گسترده است .رهبر اوجاالن
پيبرد كه انقالب اقتصادي ،مستلزم انقالب ذهنيتي ميباشد و انحرافات اخالقي و سياسي در
ساختار دولتـ ملت سرمايهداري جهان را در منجالب بيپايان نابودي فروبرده ،لذا مبارزات
اخالقي و سياسي را با جايگزيني ساختار كنفدراليسم و ملت دمكراتيك نضج بخشيد.
در شرق ُکردستان ،نوعي سرمايهداري كوتوله و وابسته تحت فشارهاي سلطة تهران خصوصا
از دورة رضاخان پيدا و با اصالحات ارضي و انقالب سفيد دورة دوم پهلوي به تثبيت و ثبات
رسيده بود كه تمامي نهادهاي سلطة آن توسط جمهوري واليي در همة منافذ جامعه ُکردي
رخنهكرد .سرطان ،ساختار آن نظام سياسيـ اقتصادي را فراگرفت و كل جامعة ايران با دستزدن
به انقالب مردمي  1357ش عليه ساختار سرطاني شوريدند .اين انقالب اما به يك انقالب در
دست گروه انحصارگر قدرتـ سرمايه اسالمگرايان تقليل دادهشد و مصادره گرديد .قيام سال
 1999ميالدي در شرق ُکردستان و چند شهر ايران (تهران ،تبريز) اولين نشانههاي برآمدن جنبش
خاص شرق را پديدارساخت كه پس از پنجسال برآمدن پژاك و ملت دمكراتيك ،همزمان
گشتند .آن لحظات زماني كه سيستم كنفدراليسم و ملت دمكراتيك در برابر سيستم سرمايهداري
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برآمدند ،خورشيد پژاك نيز طلوعكرد .درواقع نظم مختلط و پرآشوب «فئوداليـ سرمايهداري»
در ُکردستان نخستين ضربات را دريافتنمود .اما چرا كنفدراليسم و ملت دمكراتيك؟
1ـ كنفدراليسم دمكراتيك:
براي تحقق ملت دمكراتيك به چارچوبهاي نظري و عملي نيازبود .رهبر اوجاالن بنيانهاي
فلسفي و جامعهشناختي كنفدراليسم را بهمثابه بدني براي ملت دمكراتيك طرحريزي نمودند.
سرطان در ساختار نظام سرمايهداري ،به نسخه درماني كنفدراليسم اشاره كرد .يك ساختار
كمونالي در برابر ليبرالي است .در اصل« ،فرددوستي سوسيال» در برابر «فردگرايي ليبرال»
قد علم كرده .كنفدراليسم ،ساختار و فرم نهادهاي جامعة كمونال است كه اجزاي كلي آن
متشكل از «كمون ،مجلس ،كنگره خلق و كنفدراليسم ملتهاي خاورميانهاي و جهاني» ميباشد.
در طراحيهاي بكر آن ،مفاهيم بنيادين بصورت دوگانههاي متمايز نمود يافتهاند«:كمونيـ
خصوصي؛ مالكيت خصوصيـ مالكيت اشتراكي؛ جامعهـ فرد(منفردـ جهانشمول)؛ دولتملتـ
ملت دمكراتيك؛ اقتصاد سياسيـ اكواقتصاد؛ سودـ نياز؛ اكولوژيـ صنعتگرايي؛ بردگي زنـ
آزادي زن؛ مدرنيتة سرمايهداريـ مدرنيتة دمكراتيك؛ تمدن دولتيـ تمدن دمكراتيك» و بسياري
دوگانههاي ديگر .در كليت اين دگرگوني ريشهاي ،پاردايم نوين ميبايست وضعميشد تا با
توسل به پايههاي آن بتوان شرايط و اسباب گذار از سرمايهداري و رسوبهاي فئوداليسم را
فراهمآورد.
جهان كنوني از فقدان يك طراحي سوسياليستي و كمونالي رنجميبرد .هر رهبر و جنبشي
استعداد انجام اين طراحي را داشتهباشد ،آغازگر رنسانس عصر نوين خواهدشد .رهبر اوجاالن به
طراحياي دستزده كه بشريت يعني هم نيروهاي راستگرا و هم چپگرا عاجز از آن بودهاند.
اقتصاد بهمثابه زيربناي جامعه از اهميت حياتی برخوردار است و مفاهيم و مقوالت مرتبط با آن
همچو «مالكيت ،كار ،ارزش ،بازار ،قيمت ،خدمات و كاال ،نهادهاي توليد ،شيوههاي توليد،
صنعت ،اكولوژي و بسياري موارد ديگر» نياز به دگرگوني ريشهاي مطابق با پارادايم نوين دارند.
وقتي در ساخت پارادايم مداقه ميكنيم ،ميبينيم كه پديدههاي کالن «زن ،اكولوژي و جامعه»
كليت آن را تشكيلميدهند«:جامعة دمكراتيك و اكولوژيك ،مبتني بر آزادي زن»  .هدف،
رهايي بخشيدن «جامعه ،زن و اكولوژي» از چنگال دولت است .در پارادايم تاريخي تمدن
مركزگرا عناصر سهگانه «دولت ،طبقه و شهر» جاي دارند كه در بعد اقتصاد و معيشت ،چهار
شيوة توليد «شبانكارگي ،روستايي ،شهري سنتي و شهري صنعتي» را موجد هستند .پس شيوة
توليد الجرم بايد تغييركند و جايگزيني در شيوة توليد نيست مگر شيوة كمونالي و بشريت در
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طول تاريخ پرفراز و نشيب خود نتوانسته خارج از شيوههای مذكور ،رهيافتي ديگر بيابد .هر سه
نظم شبانكارگي ،روستايي و شهري بهراحتي ميتوانند «خصوصيِ ليبرال» گردند و يا «اشتراكيِ
سوسيال(كمونال)» .آيا يك جامعه بر حسب اينكه انسان موجودي اجتماعي است ،حيات مطلوب
را در خصوصيبودن ليبرالي همهچيز مييابد يا در اشتراكيت سوسيال؟ تاريخ جامعة طبيعي ماقبل
دورة بردهداري همراه با جوامع مبارز دورة تمدن ،اثباتكردهاند كه بدونشك ،اجتماعيبودن
تنها راه بقا و خوشبختي است .سرمايهداري ،بردگي كارمزدي را جايگزين انواع بردگيهاي
مطلق بردهداري و نيمهمطلق فئودالي ساخت و به نفي اشتراكيت و حيات جماعتي پرداخت.
بازخورد آن ،نسلكشيهاي مستمر و قرارگرفتن در شرايط مداوم جنگي است .اين روند ،بيشك
ابدي نيست و نخواهدبود .برساخت جامعة اقتصادي با اتكاي قوي بر سياست و ايدئولوژي كه
بازنمود پارادايم و جهانبيني فراگير است ،تنها غايت بشري ميباشد .چون ،تكيه اصلي بر قاطعيت
ايدئولوژي نيست ،مفهوم دمکراسي در درجة نخست و سپس مفاهيم سياست و اخالق در درجة
دوم ،بازتنظيمي و احياي نظام سعادت براي بشريت را امكانپذير ميسازند .دمکراسي فارغ از
داوريهاي قاطع ايدئولوژيهاي سلطهگر است و با دگرگوني تمامي مفاهيم كهنهگشته اقتصاد
را ميسازند .سيستمي نياز است تا توسط آن بتوان آن دگرگوني را ممكنساخت و آن ،سيستم
كنفدراليسم دمكراتيك است تا نهادهاي عملي و اداري را بصورت اركان اصلي نظام كمونالي
پديدارگرداند .همين تحول ديگر از تداوم شيوههاي توليد و مصرف نابرابر سرمايهداري ممانعت
بعمل خواهدآورد .اقتصاد ،تنها در صورتي قايل به اين تحول ميگردد كه كموني شود و با
هرگونه اقتصاد خصوصي و ليبرال مبارزه نمايد .كمون از تولد نوع بشر تا به امروز ،ميليونها سال
است وجوددارد .چيزي نيست بتوان آن را مصنوعا ساخت و يا نابود گرداند .هميشه بوده ،هست
و خواهدبود .شرط گذار بشريت از سرمايهداري نابرابر ،تكيه بر فلسفة وجودي و معنايي كمون
است .الزام عملي آن ،منع انحصارات قدرت و سرمايه ميباشد .چهبسا ميدانيم كه صفويه،
پهلوي و جمهوري واليي ،نظامهاي انحصارگر هستند .بدون انحصارگري ،حتي يك لحظه
بر سر پا نخواهندماند .وقتي ساختار نظام همچنان التقاطي از ذهنيت سرمايهدارانه ،فئودالي و
بردهداري است ،پس جمهوري واليي تنها يك تغييرنام بوده و تداوم سلطه و انحصارگري
صفويه و پهلوي میباشد .طراحي نوين بايد به سلطهگري ،انحصارگري و طبقاتي و دولتيبودن
پاياندهد .كدام ملت همانند ُکردها گرفتار نظام سلطه و انحصار شده و نسلكشي ميشود؟ پيمان
قصرشيرين در قرن هفدهم و پيمان سايكسپيكو ،ملت ُکرد را گرفتار جنگ مداوم خاورميانهاي
ساختهاند و پديدة دولتـ ملت ،اجراكنندة آن سلسله جنگهاي پايانناپذير است كه تنها دو
مرحله اول و دوم جهاني را پشت سر گذاشته و هماكنون در مرحلة جنگ جهاني سوم قراردارد.
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شگرد دشمن مبتني بر سلب اقتصاد از ملت ُکرد و محو تدريجي گامبهگام است .كنفدراليسم
دمكراتيك ،سيستمي است كه كالبد ملموس مبارزه عليه نسلكشي را شكلميدهد و غايت آن،
وصول به ملت دمكراتيك ميباشد .در اين صيرورت ،همهچيز از جمله سياست و اقتصاد ،با
هدف خارجساختن فرد و جامعه از مغاك ليبراليسم و سرمايهداري ،تغيير داده ميشوند .در يك
كالم ،اقتصاد خصوصي ،به اشتراكي و كموني تغيير دادهشده و از خصوصي و بازاريكردن آن
جلوگيري ميشود .نيازمحوري جاي سودمحوري را ميگيرد و هر فعاليت معيشتي اكولوژيك
گرداندهميشود .زيرا گذار از سرمايهداري مستلزم مبارزه بر ضد عناصر «بيشينه سود ،دولتـ ملت
و صنعتگرايي» است .اين سهگانه بسيار مخربند ولي ملت ُکرد حتي از برخورداري از بيشينه
سود ،دولتـ ملت و صنعتمدرن محروم گردانده شده .محرومسازي اگرچه معيشت را دچار
سكته ميسازد اما آلودهنشدن كامل به سرمايهداري يك امتياز مثبت آن است و مبارزه را آسانتر
ميسازد .چگونه در دورة گذار و رهايي ،مبارزه كنيم؟
2ـ ملت دمكراتيك:
بدون پديدارساختن ملت دمكراتيك ،انجام مبارزة آنتيسرمايهداري بيهوده خواهدبود .ملت
ُکرد در روند رنسانس معاصر خويش براي نيل به اين هدف ،ابعاد تحقق ملت دمكراتيك و

غايات آن را انديشيده .رهبر اوجاالن ن ُه بعد و يك وظيفه خطير را برشمردهاند1:ـ بعد كمون.
2ـ بعد سياسي3 .ـ حيات اجتماعي4 .ـ حيات مشترك آزاد5 .ـ خودگرداني اقتصادي6 .ـ
بعد حقوقي7 .ـ فرهنگي8 .ـ سيستم خوددفاعي9 .ـ ديپلماسي10 .ـ وظيفه رهروي براي ملت
دمكراتيك.
«اقتصاد كموني و صنعت اكولوژيك» تنها در بستر ابعاد نُهگانه مذكور امكانپذير
ميگردند .اين ابعاد ،طراحي اصلي اقتصاد كمونالي خارج از نظام سرمايهداري است كه هيچ
جنبش انقالبي جهاني ،حتي انقالب مردمي سال  57ايران نايل به آن نشدهاند .ابعاد ،هنر گذار را
نشانميدهند .جنگ انقالبي خلق ُکرد و خلقهاي ايران ،رسالت عمل به ابعاد نهگانه را پيشرو
دارند .مباني پارادايمي در سلسله مراتب اين ابعاد كه تئوري آن در مانيفست تمدن دمكراتيك
توسط رهبر اوجاالن وضع گشته ،رهيافت گذار از موانع صعب سرمايهداري را پيشپا ميگذارد.
گذار از دولت ،گذار از سرمايهداري ،بردهداري و فئوداليسم بصورت يكجا ميباشد ،زيرا تنها
نهادي كه هزاران سال است ،انحصارات قدرت و سرمايه را براي نظامها و سيستمهاي مختلف
ممكنگردانده ،پديدة دولت است .اين پديده در اواخر دورة پهلوي در دهة  ،50فرم نوين خود
يعني دولتـ ملت را ظاهرساخت و ملت ُکرد از آن تاريخ گرفتار شرايط زنجيرشدگي در قفس
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آهنين سرمايهداري گرديد .مفاهيم «مالكيت خصوصي ،فردپرستي ،حق انحصار ثروت و سرمايه،
اجتماعگريزي ،مزدمحوري ،سود كالن ،انباشت نامتناهي و بسياري مفاهيم ليبرالي ديگر» در
اواخر دورة پهلوي در قالبهاي فرم اداري ،نهادينگي دولتي و تنها راه باقيمانده ،بر جامعه
تحميل گرديدند .اين ،در واقع دولتـ ملتي نبود كه تبليغ ميشد ،دولت خالص مشروط به نابودي
ملت بوده و هست .ملت دمكراتيك ،فرم و معناي بديل آن است .راهبرد بنيادي در مبارزه عليه
سرمايهداري و ليبراليسم ،كامال شفاف است؛ مثال اگر دولتـ ملت ايراني به وجود مسئلة ُکرد
اعتراف نمود و كمر همت به حل آن بست ،راهكار ديپلماتيك ،اولويت نخست است اما اگر
نپذيرفت و بر سياست نسلكشي اصرارورزيد ،جنگ تا آزادي ،تنها گزينة باقيمانده خواهدبود.
لذا در كنفدراليسم و ملت دمكراتيك ،شفافيت در استراتژي تا منتهاي درجه وجوددارد .اقتصاد،
بعد زيربنايي در خودمديريتي دمكراتيك ملت ُکرد برضد دولتـ ملتگرايي فاشيستي و شوون
است .اقتصاد فقط ميتواند كموني باشد و در طول تاريخ ،اقتصاد خصوصي معنا نداشته .آنچه
در  400سال سلطة سرمايهداري بدان گرايش افراطي نشاندادهشده ،اقتصاد خصوصي است،
ولي هيچگاه بصورت مطلق همگاني نشده و نميتواند بشود .سرمايهداري بر بنيان شركتها و
بانكها با مقاصد مالي خالص بدنبال كسب قدرت و سرمايه در چارچوب كارتلها ،تراستها و
هلدينگهاي بزرگ است .هر كدام از اين فرمها و تشكلها حتي اگر از حيث فرم و روش كار
باشد ،مطلقا خصوصي و فردي نه بلكه جمعي و گروهي هستند .گروه سرمايهداران و مديرعامالن
شركتهاي چندمليتي ،كارگران آنها در كارتلها ،بانكها و مراكز و واحدهاي توليد همه
هركدام يك گروه و جمع را تشكيلميدهند و تمثيلي از قبيله و جماعات تاريخي هستند ،منتها
بشدت انحصاري ميباشند .به همين دليل اينها اثباتي بر كمونيبدون حيات انساني است .چهبسا
مقولة «تقسيم كار» كه با پيشرفت فناوريهاي توليد و تعدد كسبوكارها و انواع توليدات انبوه
به ميان آمد ،حكايت از نياز گروهها و جماعات به ساير گروهها و جماعات دارد .كار ليبرالها
تا جايي پيشرفت كه با هدف انحصار قدرت اجرايي ،گرايشهاي «ليبرال دمكراسي و
سوسيال دمكراسي» را ترويجدادند تا نظر هميشگي جامعه را بسوي خويش جلبنمايند.
مقوالت توليد ،مصرف و فينانس مالي به جماعات و انبوه جمعيتهاي بشري نيازدارند .كليت
مسايل مذكور اثباتميكند كه تبليغات شديد سرمايهداري و ليبراليسم درخصوص «فردگرايي
كامل و خالص» تنها مشتي دروغ براي فريب اذهان عمومي است ولو به جامعه قبوالنده باشند
كه مالكيت و ثروت خصوصي شيرينترين نوع ميباشد .سرمايهداري فقط در تجزيه كمونها و
تحميل روابط و مناسبات فردگرايانه و خصوصي ،موفقبوده ولي در نابودي ذات هستي كمون
قويا ناكاممانده.
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كمون ،سلول بنيادينِ فرمهاي نوين حيات اجتماعي است و كئوپراتيوها(تعاوني) نقش
تكميلكنندة تنظيمات فعاليتهاي اقتصادي از توليد تا بازار را برعهده دارند .روستا و شهر
را بصورت اشتراكي و اكولوژيك بهم متصل نموده و با نفي خصوصيسازي تحت تملك
فردپرستانه ،حق مالكيت اشتراكي را به همگان بازميگرداند .كمونها به واسطة نهادهاي سياسي
مجلس و كنگرة خلق ،روابط اقتصادي كشوري را تنظيممينمايند و هماهنگسازي توليد،
مصرف و كار مطابق نيازهاي معيشتي را به اجرا درميآورند .خاورميانه و ُکردستان بيش از 150
سال است عليه سرمايهداري بهقصد حفظ فرهنگ غني خود ،مبارزهميكند .اين فرهنگ ،مبتني
بر قواعد انكارناپذير حقيقتهاي كمون است .وقتي حرف از اقتصاد زدهميشود ،همانا كمون و
كئوپراتيو اشتراكي ميباشد .فرم كمون در نقطهمقابل شركت و بانك سرمايهداري قراردارد ولي
چيزي نيست كه ابداعگردد ،بلكه در طول تاريخ بوده و تنها احيا خواهدشد.
جمهوري واليي ايران در قرن اخير با پژاك در سطحي روبروست كه از حيث اقتصادي،
«كمون و كئوپراتيو» ،از حيث سياسي و مديريتي «كنفدراليسم دمكراتيك» و در جامعيت
حيات با ساخت «ملت دمكراتيك» در هر فرصت رويارويي با پژاك روبروميباشد.
با تأسيس پژاك ،شرق ُکردستان و به تبع آن ،ايران ،به كيفيت و وضعيت حيات جماعتي
بازميگردند .با لحاظ فرمهاي مدرن حيات ،اين تحول انقالبي بايد در حد و قوارة يك رنسانس
بهوقوع بپيوندد در غير اينصورت ،پيروزي استعمارگرانة هژموني غرب بر ايران گريزناپذير
خواهدشد .كليد پيروزي ايران در رويارويي با هژموني غرب ،شرق ُکردستان با محوريت
دمکراسي و كموناليسم هزاران ساله است .در  150سال گذشته كموناليسم از ايران رختبربسته
و تنها اشكال مبارزاتي آن هميشه باقيمانده ،لذا در مواجه با نظام سرمايهداري جهاني و ايراني،
فعال فقط پژاك و ملت مبارز ُکرد در ساية يك عمر رنج بيپايان رهبر اوجاالن ،موفق به اراية
آلترناتيو حقيقي با مضمون حيات كمونالي گشته و اين سير رنسانس صرفا با مشاركت دمكراتيك
تمامي خلق ُکرد و خلقهاي ايران به اكمال خواهدرسيد.

نتيجه
پرداختن به موضوعات و مقوالت اقتصاد طبيعي و معيشتي ،اقتصاد ملي ،اقتصاد سياسي
(اكونوميسم) ،اقتصاد بازار و اقتصاد كمونال از اهم اولويتهاي علم اقتصاد بوده كه آشوبزدهترين
موضوعات هستند .در جدال پرهياهوي سرمايهداري و سوسياليسم كه معموال مدلهاي اقتصاد
سوسياليستي خود را آلترناتيو بيبديل عنوانميكنند ،محسوس است كه طي  200سال گذشته
هنوز الگوي اقتصادي و طراحي مناسب اوضاع جهان بشري تدوين و ارائهنشده .انقالبات زيادي
در قارههاي مختلف به دنبال جنگهای جهاني اول ،دوم و در اثناي جنگ سوم رخداده و
ميدهند .جنبشهاي انقالبي و چريكي چپگراي زيادي در ُکردستان ،ايران ،كشورهاي عربي،
قارههاي اروپا و آمريكا بويژه در اسپانيا(مارينالدا) ،زاپاتيستاي مكزيك ،كوبا و بسياري نقاط
ديگر حلولكردند ولي الگوي تمامعيار براي گذار از نظام سرمايه به ارمغان نياوردند .عليرغم
رنجهاي بيشائبه ،فداييگريها و فداكاريهاي خلقهاي تحت ستم ،اما هنوز مقولة چگونگي
زيرساخت جامعه يعني اقتصاد ،الينحل باقيمانده و چهبسا خصومتهاي مداوم نظام سرمايهداري
منحوس هر حركتي را در نطفه خفهميكند و اجازه از سرگذراندن حتي يك دورة كوتاه آزمون
و خطا براي طرحريزي نظام نوين را نميدهد.
اگر بگوييم ،از اوايل مشروطه تا به امروز چه در جبهة چپ و چه در جبهة راست ،تقريبا
هيچ تالشي در راستاي ايجاد يك نظام اقتصادي كمونال به معناي واقعي كلمه صورت نگرفته،
ِ
تالش صادقترين چپگرايان نيز از الگوي سوسيالدمكراسي فراتر
كتمان نكردهايم .زيرا
نرفته .هر رژيم سلطهگري در ايران خود را رژيم حقيقت ناب قلمداد كرده و تمامي انقالبات و
رنجها را به انحراف كشانده و نظامهاي توليد و شيوههاي توليد متفاوتي را برقرارساختهاند كه
نه تنها توفيري به حال جوامع نكرده ،كه اوضاع را وخيمتر هم ساخته .در سطح جهان،كسي
يا كساني نيامدهاند كه فراتر از ماركس ،مائو ،موراي بوكچين و يا زاپاتيستهاي مكزيك و
مارينالداي اسپانيا ،يك طراحي ساختاري بیبديل براي اقتصاد و معيشت بشري ارايهدهند .مائو،
بوكچين و كاسترو صادقترين افرادي بودند كه به معايب و نقايص انديشگي نظاممند ماركسيسم
پيبردند ،اما سطح فلسفي ،تئوريك و علمي آنها كفاف برونرفت از چالشها را نكرد .در
آخرين سالهای اين ناكاميِ قطب جهاني سوسياليسم علمي كه طي آن ،رئالسوسياليسم بهمثابه
مذهب چپ سرمايهداري فروپاشيد ،اميدها به جبهة چپ انقالب بشري همچو كورسويي ضعيف
در اعماق غروب يأس فرورفت ،به ناگاه ،خورشيد پرفروغ رهبر اوجاالن از سپيدهدم ُکردستان
برآمد و دمبهدم نفسهاي اميد و حيات ،تازهگشتند.
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اهميت جهاني رهبر اوجاالن در چيست؟ در موفقيت در انجام طراحي سوسياليستي است
كه رهبران و رهروان سوسياليسم علمي تاكنون موفق به انجام آن نشده بودند و درست به همين
سبب توطئة بينالمللي در همان گستردگي عليه رهبر اوجاالن در سال  1999صورتگرفت .نظام
سرمايهداري جهاني و آمران پلشت آن پي به واقعيت ناگوار بردهبودند ،اما رهبران به اغمارفتة
سوسياليسم علمي همچنان بيدارنشدهاند و اين ،وضعيت ناگوار آنها از حيث تئوري و عملي را
بخوبي نمايانميسازد .اهميت ظهور رهبر اوجاالن در اين است كه پس از هفتونيم هزار سال،
باالخره انتظار بشريت برآورده شد و «طراحي اصيل سوسياليستي» از حيث پارادايمي جامع
بدست رهبر ملتهاي تحت ستم ،صورت عيني ،محسوس و عملييافت .با كمال تأسف بايد
اذعانكرد كه آمران نظام سرمايه با همة قدرت و پستي به بزرگترين توطئه عليه رهبر اوجاالن
كه همانا برضد كل بشريت است ،دست زدهاند ،اما هنوز سوسياليستها از خواب غفلت بيدار
نشدهاند .اين خواب در هر سه حوزة انديشگي سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيك آنها را در
عمقيت خود فروبرده.
اين يك واقعيت است كه به اندازه چپگرايان سوسياليست جهان ،ضروريست كه راستگرايان
نيز به ژرفاي موضوع طراحي ارمغاني رهبر اوجاالن پيببرند .بنابراين مسير برونرفت از وضعيت
كائوتيك جهان به سه نوآوري پارادايمي در هر سه حوزة سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيك
نيازدارد كه با توجه به موضوع نگارش حاضر ،اقتصاد بهمثابه زيرساخت ،بنياديترين مقوله
است ولي مسير آن قطعا از مبارزه سياسي و ايدئولوژيك ميگذرد .جرم چپگرايان ،ارتكاب
به ريوزيونيسم و انتگراسيون در كل ساختار نظام سرمايهداري است كه همانا عنوان «سوسيال
دمكراسي» را بر آن نهادهاند .معناي آن ،پذيريش برخي مبدأهاي نظام سرمايه و ايجاد يك
ساختار التقاطي نامأنوس با ادغام سرمايهداري و سوسياليسم است .قطعيقين ،اين دو نظام هرگز
در يكجا جمعشدني نيستند .نظام سرمايه ،بگذريم از سوسياليسم ،با خوي و خصلت بشري شديدا
سر ناسازگاري و تضاددارد.
اقتصاد بهمثابه زيرساخت جامعه ،عاليترين نمونه و عرصه براي اثبات اين ايده ميباشد كه
«سرمايهداري يك نظام ضدبشري است» .حرف حساب سرمايهداري اين است كه «عمل معيشتي
و امرار معاش رفاهمند بشريت صرفا درصورت رقابت آزادانه ماليـ پولي ممكن ميگردد كه
در آن قدوقامت انسانها از منظر ميزان ثروت هيچگاه يك اندازه نباشد» .اين ،تعبير از تمايز
فاحش طبقاتي و شدت و حدت تبعيضها دارد .در گوشمان ميخواند كه بدون وجود تبعيض
در ثروت و درآمد ،تمايز و تفاوت در ميزان سرمايه و حق دخل و تصرف در امورات توليد و
مصرف ،انجام عمل اقتصادي و معيشتي غيرممكن است .علم پراگماتيسم يا منفعتگرايي
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بيرحمانه را نيز براي آن ابداع نموده .و اما طراحيهاي خصوصا دويست سال گذشته توان
رهايي از زنجيرهاي زنگارگرفته آن مبدأهاي فراگير سرمايهداري را نداشتهاند .همه طراحان
سوسياليست تاكنون در طراحي جوانب اقتصاد از قبيل نوع مالكيت ،بازار ،شيوة توليد ،ساختار
شركتها و بانكها ،نحوة مبادالت و ماهيت ارزشهاي مبادالتي ،فلسفة اقتصاد كالن ،مديريت
سياسي اقتصاد كالن و اينكه كدام ايدئولوژيك حاكمگردد و چگونه سردرگممانده و به خطا
رفتهاند .حتي شيوة خصومتورزي بر ضد نظام سرمايه را بلد نيستند .اثبات اين مدعا ،هشدارهاي
كروپاتكين به لنين در مورد طراحيهاي غلطانداز وي است .اينكه خصومتورزي عليه
نظام كامال منحوس سرمايهداري يك اصل گريزناپذير است ،درست ،ولي نحوة خصومت
شرطميباشد و هنر ميخواهد .سرمايهداري از طريق اعمال قدرت اقتصادي صندوق بينالمللي
پول و سازمان تجارت جهاني ،اعمال زور تحريمهاي اقتصادي و اعمال سياسي زورمدارانه
روابط نابرابر ،طي چند دهه است نظم نئوليبرالي را كه اساسا همان ليبراليسم كالسيك است ،بر
جهان سلطة هژمونيك برقرار ساخته .لذا هيچ نظام و سازمان اقتصادي ياراي گريز از چنگالهاي
بيرحم او را ندارد .ايران كه داعيه رقابت هژمونيك عليه غرب را دارد ،امروزه به مرحلة
رويارويي نظامي پاگذاشته و آمادهباش آمريكاـ ايران براي يك جنگ احتمالي ،هر دو طرف
را در مغاك بحرانهاي خردكنندة اقتصادي فروبرده .وضعيت ُکردستان و ملت ُکرد كه در
اين اثنا با فشارهاي هر دو قدرت روبرو هستند ،مستلزم خارجشدن از هر نوع برنامه سياسي،
اقتصادي و ايدئولوژيك منتسب به طرفين است .اين خروج ،ملت ُکرد را طبيعتا در موقعيت
خط سوم قرار داده .هرچند وزنة سنگين اين مبارزه را سياست تشكيلميدهد ،ولي رهيافت
اقتصادي بديل نيز شرط عدموابستگي به نظامهاي جهاني و ايراني است .در هر صورت ،ساخت
خودگردان ،معقولترين راهكار براي اين كار است .اما خطري كه اين ساخت خودگردان را
در كمين مياندازد ،معموال سياستهاي اقتصادي تحميلي جهاني و ايراني ميباشد .بعد اقتصاد
در ملت دمكراتيك كه رهبر اوجاالن برساخت نمودهاند ،متناسب با مبدأهاي مبارزاتي سياسي
چينش شده .تمامي مفاهيم مالكيت ،بازار ،كار ،مزد ،سهم ،توليد ،مصرف ،اكولوژي ،صنعت
و همة موضوعات شركت ،بانك ،بودجه ،ماليات ،نحوة مبادله ،تجارت ،اكونوميسم ،سياست
ماليـ پولي و ساير موضوعات كليدي در زيرساخت اقتصاد كه در بدن و روح كنفدراليسم و
ملت دمكراتيك ساختاربندي نوين شدهاند ،اصال شبيه به هيچكدام از نظامهاي جهاني و ايراني
نيست .حتي يك ابداع جديد هم نيست بلكه از بطن و متن تاريخ استخراج گردانده شدهاند.
پس بنابراين ،حال كه بحث از وجود آلترناتيو مناسب براي نظام سرمايهاست ،موضوعيتيافتن
يك ايدهآل انساني با خاستگاه برابر و آزاد ،اولويت برنامه ميباشد .توجه اصلي به نظام كموني
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و كمونال است ولي به تنوعات در ساختار اقتصاد و تكثر عاليق و ساليق بشري در خصوص
كمونالي و خصوصيبودن مالكيت ثروت و درآمد ،نيز التفاتمیشود .تضاد عميق جامعة بشري
از حيث اقتصاد زيرساخت ،عطش متفاوت افراد و اشخاص به دو نوع مالكيت خصوصي و
اشتراكي است .برخي مالكيت خصوصي و برخي ،نوع اشتراكي را ترجيحميدهند كه اين عاليق
با توجه به بستر سياسياي كه در آن قراردارند ،شكلميگيرد .تاريخ ،هزاران سال اثباتكرده
كه اگر محيطسياسي و ايدئولوژيك بخوبي هموار گرداندهشود ،همه ابناء بشر گرايش طبيعي
به نوع مالكيت و حيات كموني و اشتراكي خواهندداشت .اين اصل بشري بصورت شديد تنها
در  400سال گذشته بصورت عام و پس از انقالب صنعتي و به قول خود آنها در پي تقسيم كار،
به چالش كشيدهشده و مالكيت خصوصي بر ضد مالكيت اشتراكي بهمثابه يك حق جعلگشته
و تحريك گرداندهميشود .فردپرستي و خصوصيگرايي در اقتصاد و معيشت كه در همة ادوار
جوامع از آنها متنفر و گريزان بودهاند ،امروزه چون يك حقيقت ناب ولي با كمال دورويي و
عوامفريبانه به خورد جوامع دادهميشوند.
نمونة بارز جعل حقيقت« ،خودگرداني شوراهاي كارگري» در اوايل انقالب  57ايران است.
مسلما مشروطه نتوانست به خاستگاه يك اقتصاد كمونال مبدلگردد و حتی قوانين ليبرالي غرب
را اقتباس و تحميلكرد ،اما در يك سير متضاد ،در اليههاي زيرين جنبش ،مبارزات كارگري
برجوشيد و باالخره در سال  1357ش به ثمر نشست .شوراهاي خودمدير،تمامي امورات توليد،
مصرف ،خدمات و فروش را بدون دخالت دولت تنظيمميكردند .زيرا در اوان انقالب ،هنوز
دولت جديد به تثبيت سياسي قدرت نرسيدهبود و صاحبان كارخانجات و سرمايهداران به
خارج از كشور فرار كردهبودند .رژيم خميني به محض تثبيت قدرت ،از همة كارگران سلب
مديريت كرد و با مصادرة كارخانجات و طي تدوين قوانين «اقتصاد ملي» خود بر ضد «اقتصاد
كموني و شورايی» كارگران ،وضعيت را به حالت سرمايهداري پهلوي بازگرداند .سپس با
آغاز خصوصيسازي دوران رفسنجاني و تحكم نظام نئوليبرالي دورة روحاني ،آخرين ميخهاي
سرمايهداري را بر تابوت جامعهزد.
خلع يد از شوراها در ايران ،يك كودتاي سرمايهداري برضد انقالب مردمي بود كه عنوان
جعلي «انقالب اسالمي» بر آن نهادند .اينكه استفادة ابزاري از دين اسالم ميشود ،شكي نيست،
ولي يقينا اين تنها رژيم خميني نبود كه به اين اقدام سياسي دستزد ،احزاب چپگرا و كمونيستي
نيز از هر طيف و جرياني در كمال غفلت و بيكفايتي به بزرگترين حامي رژيم در تثبيت قدرت
مبدلشدند كه تاوان آن را با تصفيهشدن دادند.
سياست «مليسازي» خميني نه تنها به اقتصاد و معيشت ملت ُکرد بلكه به مبارزات سياسيـ
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ايدئولوژيك آن نيز ضربهزد و سركوبساخت .اقتصاد در سراسر ايران به مجرد پيدايش
سرمايهداري وابسته در ايران در هيأت سرمايهداري دولتيـ مالي ايراني در سال  2021به يك
مافياي اقتصادي متحول گشته كه توليد انبوه و مصرف انبوه با توليد انحصاري و توزيع دولتي
در آن ،با هدف برقراري سلطة سياسي در شرق ُکردستان بازتابيافته .توليد و مصرف انبوه
در تهران ولي محروميت ُکردستان از آن دو ،مطابق برنامههاي درازمدت و به نحو تدريجي
انجامميگيرد .پس آلترناتيو اين نظام توحش بايستي بسيار نيرومندانه ظهوركند .زيرا بديلهاي
چهل سال گذشته چنان ضعيف برآمدند كه در يك حركت كوچك رژيم ،تارومار گشتند.
ظهور نيرومندانة پژاك ،اما نمايانگر يك برنامة منسجم متكي بر قويترين آلترناتيو است كه
بصورت يك پارادايم جامع طلوعکرده و متوجه تمامي جوانب سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيك
هست.
پژاك و كودار در مسير پرفراز و نشيب مبارزات آزاديخواهي ،صرفا به نظام سلطة
جمهوري واليي نمينگرند ،بلكه تا ادوار تاريخي جامعة طبيعي ،بردهداري ،فئودالي ،سرمايهداري
و سوسياليسم علمي را آناليز نموده و آنچه بدان همتميگمارند ،احياي نظم حقيقي اقتصاد است
نه جعل ساختار .اقتصاد را توليد به هر شيوة دلبخواه ،مبادله ،تجارت و خدمات با هر مرام و
سليقه يا هوس سلطهگرانه نميدانند بلكه چيزي تلقيميكنند كه در آن ،ساختار بازاري ،پولي
و مالي قدرتمحور نباشد .بر رفع نظاممند نيازها مبتني بر مالكيت اشتراكي كه دانشبنيان ولي
اكولوژيك است ،ميكوشند و وجود انسان را باارزشتر از مفاهيم توليد ،كار ،سود و رابطه
تجاري قلمداد مينمايد .پژاك امروزه در شرق ُکردستان و ايران ،درصدد است با يك ساختار
كمونال اشتراكي و تحت مالكيت عمومي ،چهار شيوة توليد موجود را تغييردهد :شيوههاي
شبانكارگي ،روستايي ،شهري سنتي و شهري صنعتيـ مالي.
سرمايهداري صنعتي و مالي در هر نظامي كه باشد ،شيوههای توليدي متنوع را تحت فشارهاي
خردكنندة خود و انحصارات سلطهطلبانه ،اضمحالل مينمايند .هر نوع صنعتي و مكانيزهكردن
كشاورزي و دامداري در نظام سرمايه نيز به قصد توليد محصول پولي و تجاري بصورت انبوه
انجامميگيرد كه قطعا تخريبات جبرانناپذير زيستمحيطي را به همراه ميآورد .تعديل و
تحديد ساختار سرطاني سرمايهداري و خارج گرداندن شيوههاي توليد از مدار سرمايهداري ،از
اولويتهاي كمونيسازي برضد مليسازي سياسيـ دولتي است .در شرق ُکردستان به موجب
تداوم سياستهاي نسلكشي ،همة شيوههای توليد تحت برنامههاي استثماري پيشميرود نه
اقتصادي و در نگارش حاضر ،تاريخ نظامهاي استثماري مورد تحليل قرارگرفت .با توجه به اينكه
رشتهكوه عظيم زاگرس از شمال تا جنوب ،شرق ُکردستان را فراگرفته ،همة شيوههای توليد به
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يُمن منابع طبيعي غني ،اراضي و آبوهواي متنوع ،هر نياز اجتماعي را قويا برآوردهميسازد.
اين اوضاع و موقعيتهاي سياسي آن ،مستلزم تدوين برنامههاي پارادايمي در زمينة دگرگوني
ريشهاي حوزة اقتصاد است .برنامة پژاك نيز نه تقليد از نظامهاي معمولي جهاني و ايراني است
و نه شبيه برنامههاي جنبشهاي كثير ايراني و ُکردستاني .شاخصه متمايز آن در درجة نخست نيز
وارونهسازي هرم مديريت اقتصادي و حذف دولت از رأس آن ميباشد .شرط بنيادين پژاك،
جايگزين نمودن مديريت كمونالـ كنفدرال بجاي هر دو مديريت سلطة دولتي و خصوصي
است .دولتيكردن و خصوصيسازي را دو رهيافت نابودگر جامعة مدني و بنيانهاي معيشت
قلمدادمينمايد .اين حد از وضوح در برنامه بايستي هرگونه شك و ترديد و يا ابهامي را از اذهان
پاك كند .مسلما با اين روند تحول علمي نيز برخورد دمكراتيك دارد و ايدئولوژي خاص خود
را تحميلنميكند زيرا رعايت حقوق طبيعي خلقها و شيوههاي صحيح احياي آن حقوق توأم
با رفع نيازها ،عينيترين و ملموسترين شكل متمركز ايدئولوژي مساواتطلب و آزاديخواهانة
پژاك است.
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