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  "سیر تحوالت استعمار در ایران"در باره ي 

 علیرضا ثقفی خراسانی

، دوستانی خواھان پخش اینترنتی آن  ھا سال این پس از  اكنون . منتشر شد ١٣٧٥در سال  "سیر تحوالت استعمار در ایران"کتاب 
 چاپ مجدد آن در شرایط فعلی نشر در ایران امکان پذیر نمی باشد،با توجھ بھ این مسالھ کھ . ندشده و زحمت اسکن کردن آن را کشید

ب اصلي آن و ھر چند مطل. ضروري مي بینم با مقدمھ اي بعضي مسایل را توضیح دھماما  بپذیرم،تصمیم گرفتم خواستھ دوستان را 
  . شیوه ي تحلیل كتاب ھم چنان مورد قبول من است، اما ضرورت بازنگري، تغییر و تكمیل آن حس مي شود

ھدف از . بندان آغاز شده بود در زندان ھاي شاه میان من و چند تن از دوستان و ھم ١٣٥٥این كتاب نتیجھ مطالعاتي است كھ از سال 
زیرا بر این اعتقاد بودیم  كھ بدون . بودیا تكمیل آن  برنامھ ي خودمان در جامعھ تدوین و اشاعھ این بحث، رسیدن بھ برنامھ ي تغییر 

داشتن یك تحلیل منسجم از تحوالت ایران در دوران سرمایھ داري، توان تدوین یك برنامھ درازمدت براي تغییر وجود ندارد و شناخت 
. بیرون مي آید ستر تاریخیدر ب اجتماعی و روند شکل گیری طبقات -یك برنامھ ی درازمدت براي تغییر، از درون تحلیل اقتصادی 

  ،اجتماعي ایران در دوران سرمایھ داري، رابطھ ي رشد سرمایھ داري و تحوالت ایران -بررسي روند تحوالت اقتصادي   ،در نتیجھ
یا بھ  متاسفانھ آن ھمراھان ھر یك بھ نوعي، یا بھ ضرورتي . ضروري بھ نظر مي رسید مزد بگیر گسترش طبقھ کارگر و بسط و

نام ببرم كھ بھ ضرورت رویدادھای دھھ ی شصت  جالل فتاحياز آن جملھ مي توانم از زنده یاد . این امر را رھا كردند ،قدیرت
 تا آنکھ با افت و... من وظیفھ ي خود دانستم تا بھ وام داري از آن عزیزان، این مھم را پیگیري كنم . نتوانست این امر را ادامھ دھد

سھ سال بعد بھ پایان رسید و با غلط ھاي تایپی نسبتا فراوان  ٧٢و رھایي مكرر، باالخره کتاب در اواخر سالخیزھاي آن دھھ  و بند 
 . بھ چاپ رسید

. گاه بھ طور کامل مستعمره نبوده است بین  نام كتاب و مطالب نوشتھ شده در آن ابھامي وجود دارد، زیرا كشور ایران ھیچ -١
اجتماعي ایران پس  - سیر تحوالت اقتصادي "واي كتاب نیست و بھتر بود  نام چندان گویاي محت" سیر تحوالت استعمار"نام 

توانست عنوانی  می"  روند شکل گیری طبقھ کارگر در ایران"یا را مي داشت، كھ گویاتر است،  "از ظھور سرمایھ داري
سیر تحوالت "زمان، بھ برای کتاب باشد، اما در ھنگام چاپ کتاب بھ علت طوالني بودن این عنوان و مالحظات آن 

  .بسنده شد "استعمار در ایران
یادداشت ھا و مطالب اصلي بسیار مفصل تر از این بود، اما بھ ھر حال رسیدن بھ ھمین مقدار، در شرایط آن سال ھا،  -٢

ده در فصل آخر آور ١٣٧١بعضي آمارھاي جدید در تداوم سیستم اقتصادي تا سال ھاي . حداقل براي خودم قابل قبول بود
از آن جا کھ  . اجتماعي گذشتھ پس ازتغییر حكومت است –شد كھ در حقیقت نشان دھنده ي حفاظت از ساختار اقتصادي 

نظم نابرابر و مبتني بر فاصلھ طبقاتي كھ تضاد طبقاتي و بھ تبع آن مبارزه نیروھاي متخاصم را در پي دارد ، ضرورت 
این حفظ شیوه ھای گذشتھ برای تداوم تسلط بر نیروی گزیر می سازد، بنابرمطلقھ را برای تداوم آن نا ساختاری متمرکز و

 .دستور كار طبقات حاکمھ قرار گرفت کار، در
چون در این نوشتھ ھدف تاریخ نگاری نیست، وقایع تاریخی در :" کتاب آمده است ١٢٥ھمان گونھ کھ در توضیح صفحھ  -٣

وقایع تاریخی دراین نوشتھ بیشتر . ه ی محققان تاریخی واگذار می نماییماین وظیفھ را بھ عھد. آن بھ دقت بررسی نشده است
بھ این مفھوم کھ آن وقایعی بھ عنوان سند ذکر شده  کھ بھ صورت مکرر و . بھ صورت کلی مورد استفاده قرار گرفتھ است

ن است اخ ، مورد اختالف مورختقریبا باالتفاق از سوی مورخین مورد تایید قرار گرفتھ و در صورتی کھ واقعھ ای از تاری
 ..."حداکثر سعی شده تا از آن بھ عنوان تنھا سند استفاده نشود

در . مي دانیم كھ شیوه تحقیق با شیوه ارائھ آن متفاوت است . در باره شیوه تحلیل در این كتاب توضیحاتي الزم است -٤
رد مطالعھ قرار گرفتھ است، زیرا آنچھ كھ در بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعھ ایران، ابتدا شرایط موجود مو

ابتدا و بي واسطھ بھ نظر مي آید، تفاوت وضعیت اقتصادي و اجتماعي کشورما با كشورھا و مردم سرزمین ھاي دیگر 
بھ طور طبیعي این بررسي اولیھ ، ھر تحلیلي را بھ ریشھ ھا و بنیان ھاي متفاوت جوامع و شكل گیري ساختارھاي . است

اما ھمان طور كھ در كتاب مالحظھ مي شود، بررسي بر بستری خالي از مناسبات سرمایھ . ي و اجتماعي مي كشاند اقتصاد
زیرا این نقطھ آغاز مي تواند . تحلیل از جایي شروع مي شود كھ نھ سرمایھ داري بود و نھ استعمار. داري آغاز مي شود



مورد آن اختالف نظر وجود دارد و مي توان گفت كھ در یك بستر  مورد قبول ھمگان باشد، یعني از نقطھ اي كھ كمتر در
خالي از روابط سرمایھ داري، شناخت ارتباطات اجتماعي، ساده تر و اختالف نظر در باره آن حداقل و قابل اغماض خواھد 

 .بود
د و اروپا نیز ھمین دوره را تحلیل در این كتاب از آن جا آغاز مي شود كھ ایران دوره ی قبل از سرمایھ داري را مي گذران

پس از توضیح مشخصات این دوره و ھمساني ھا و ناھمساني ھاي آن، بھ آغاز سرمایھ داري در شكل . طي مي كند
و تا حدودي كشورھا و مردم (مركانتیلیسم و سوداگري می پردازد و تاثیر مستقیم آن را بر ساختارھاي آن دوره در ایران 

سپس این بررسي و تغییرات را پایھ اي . كشورھاي مھد ظھور سرمایھ داري بررسي مي كند  و) سرزمین ھاي ھمانند آن
در این بررسي ریشھ ی ھر یك از پدیده ھاي بعدي را در تحوالت . براي بررسي تغییرات در دوره ھاي بعد قرار مي دھد

مي كند و در نتیجھ از اثبات در ھر  دوره قبل نشان داده وسپس تغییرات بھ وجود آمده در دوره مورد بررسي را مشخص
در . دوره، بھ عنوان بستری برای دوره بعد استفاده می شود کھ پایھ اي براي بررسي دوره بعد در ابعاد مختلف می شود

نتیجھ ھر چند كھ براي رسیدن بھ چنین تحلیلي از مسائل روز، از تاثیر مستقیم واقعیت ھای اجتماعی در ذھن آغاز مي 
در پروسھ حركت ذھن از مشخص بھ مجرد ، ضروري است كھ بسترھاي حركت در تحول تاریخي مورد بررسي شود، اما 
  .قرا گیرد 

و شكاف ھاي طبقاتي موجود در آن با کشورھای تفاوت میان وضعیت موجود در كشور ھایي مثل ایران ، زندگي مردم  
. م چنین روشنفكران و دانشجویان علوم اجتماعي بوده است متروپل، ھمواره دغدغھ و مشغولیت فكري فعاالن اجتماعي وھ

ھمان گونھ . اجتماعي شكل گیري شرایط موجود پرداخت -اما براي پاسخ دادن بھ این دغدغھ، ناچار باید بھ تاریخ اقتصادي 
مناسبات اجتماعي  كھ از نگاه بھ ظاھر یك كاال، نمي توان بھ شرایط تولید و مناسبات اجتماعي تولید آن پي برد و بررسي

تولید، روند دیگري را مي طلبد، ھمچنان در شناخت مناسبات اجتماعي در كشورھایي مثل ایران نمي توان از نگاه بھ ظاھر 
موجود، بھ عمق روابط نابرابر، چھ در میان طبقات و اقشار مختلف و چھ در میان كشورھاي مھد سرمایھ داري و دیگران 

اجتماعي در بستر تاریخی، ھم از نظر زماني وھم از دید منطقي، مبادرت كرد  تا  - اقتصادي  باید بھ یك بررسي. پي برد
در این صورت است كھ مي توان برنامھ ی درازمدت و كوتاه مدت را براي تغییر . ریشھ ھاي تفاوت موجود شناختھ شود

 .مشخص كرد
در آن زمان مسالھ جھاني . مي رسد ٥٠ت كھ بھ دھھ ي اولین كاستي این كتاب مربوط بھ پایان دوره ي تاریخی بررسي اس  -٥

از آن زمان تا كنون بیش از سي سال مي گذرد و . سازي نبود و ھنوز قطب بندي جھاني و اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت
سازي  تغییراتي در سطح جھان و نظام سرمایھ داري حاكم بوجود آمده است كھ من بخشي از آن را در مقالھ ایران و جھاني

 . نوشتھ ام" مقاالتی در مورد جھاني سازي "چاپ شده دركتابي بھ نام (
مقالھ نیز نوشتھ ام كھ آن مقاالت بھ بررسی دوران سي سالھ  ١٢شامل " جھاني سازي و ایران"ھم چنین كتاب دیگری با نام 

ي اخیر و وضعیت ایران درعصر جھاني سازي پرداختھ است، اما بھ دلیل حاکمیت سانسور بر فضای فرھنگی امکان 
بعضي . محسوب مي شود" سیر تحوالت استعمار در ایران"این كتاب بھ نوعي جلد دوم كتاب . نداشتھ استانتشار آن وجود 

این مقاالت عبارتند . و نیز در برخي سایت ھاي اینترنتي منتشر شده است" راه آینده"از این مقاالت در مجلھ توقیف شده ی 
،  "چرا طرح تعدیل اقتصادي بھ این سرعت تصویب شد"  ،"انسان یا سود"، "بحران سرمایھ داري و نیروي كار: "از
  ...و" اقتصاد انگلي و جنبش ضد سرمایھ داري"
 داده می شودكتاب بھ گونھ اي است كھ ساختار اقتصادي و اجتماعي ایران را پس از تعویض رژیم درایران نشان مطالب  

  .نكھ ساختار كلي تحلیل تغییر كند بھ آن اضافھ شده است، بدون آ ١٣٧١تا سال  ھاھمانگونھ كھ ذكر شد، بعضي آمارو 
كھ در دوره رضا  ١٣١٢بخش اقتصاد دوره ي پھلوي مي توانست بیشتر مورد بررسي قرار گیرد و مسالھ قرارداد نفتي  -٦

دو سالھ ي اخیر سلطنت طلبان و حامیان رژیم بھ خصوص كھ در یكي . شاه بستھ شد، باید بیشتر و مفصل تر شكافتھ شود
پھلوي دم از پیشرفت در دوران سلطنت این خاندان مي زنند، با بوق و كرنا و با امكانات فراواني كھ دارند، از گذشت زمان 

ه بھ آن امري كھ متاسفانھ از طرف برخي افراد نا آگا. استفاده مي كنند و دوران پھلوي ھا را دوران طالیي جلوه مي دھند
ھر چند عملكردھاي مخرب و ویرانگر بعد از پھلوي مجوز این تبلیغات را بھ آنان داده است، اما نباید . دامن زده مي شود

این ضربات ایران را در . وارد شدایران اجتماعي  -ضربات مھلكي را نادیده گرفت كھ توسط رژیم قبل بھ سیستم اقتصادي 
امپریالیسم در آن دوران قرار داد کھ در قسمت ھاي مختلف كتاب بھ آن پرداختھ بست در اختیار سیاست ھاي سلطھ طلبانھ 

 . شده است
عدم شناخت شیوه ھاي استعمار سبب مي شود تا ھر نشانھ اي از مدرنیسم را بھ جاي گسترش و پیشرفت سرمایھ داري  

ده پیشرفت مي كند و در دیگري جلو استعمار و سرمایھ داري دو ھمزاد ھستند كھ در یكي نیروھاي مول. مشاھده كنیم 



این اشتباه را حتا بعضي تحلیل گران با حسن نیت ھم مرتكب شده اند، آن جا كھ . پیشرفت نیروھای مولده  گرفتھ مي شود
مراجعھ شود بھ " (با ھمھ این احوال كشور ایران در دوره پھلوي در مسیر پیشرفت سرمایھ داري قرار گرفت : "مي گویند

شناخت شیوه ھاي نوین استعمار یا ترفند ھاي جھاني سازي كھ ادامھ ھمان شیوه ھا با اشكال ) . زیر نویسکتاب،  ٦ص
. نوین است، بھ تحلیل گران كشورھایي مانند ایران كمك مي كند تا راه برون رفت از شرایط كنوني خود را بیشتر بشناسند

جاب مي كند تا روابط كنوني میان كشورھاي متروپل با سایر بھ ھمین جھت ضرورت تدوین برنامھ درازمدت براي تغییر ای
بخش ھاي جھان وھمچنین تغییرات بھ وجود آمده در دھھ ھاي اخیر در جھان سرمایھ داري، بھ خصوص پس از تك قطبي 

ھم چنین ظھور جنبش ھاي ضد سرمایھ داري، مانند جنبش اشغال وال استریت و . شدن جھان مورد بررسي قرار گیرد
زیرا كھ . بطھ آن با كشورھایي مانند ایران از اھمیت فراواني برخوردار است كھ باید در این تحلیل ھا بھ آن توجھ شودرا

اجتماعي كشورھاي مختلف، نمي توان برنامھ ی آینده و تغییرات  - در شرایط كنوني جھان و درھم تنیدگي روابط اقتصادي 
در نتیجھ پیوستگي ھاي اقتصادي . ا جدا از مردم سایر مناطق در نظر گرفتاقتصادي و اجتماعي مردم یك بخش یا منطقھ ر

اجتماعي كارگران و زحمتكشان و اقشار تحت حاكمیت سرمایھ در كشورھاي مختلف ، ھم سرنوشتي و نیز تفاوت ھاي  -
  .آنان، یعني گسست ھا و پیوست ھا ، مي تواند راھنماي تدوین برنامھ ي تغییر باشد 

اما در این زمینھ ھم بررسی ھای مفصل تر می . یت کارگران و مبارزات آنان درچند قسمت بحث شده است در مورد وضع -٧
بھ بعد، بھ طور مختصر بیان شده کھ صحت آن  ٢٤٨تحلیل کلی شرایط و مبارزات کارگران در صفحات . توان ارئھ داد 

ارزات کارگران و تشکل ھای کارگری ، با حضور در مبارزات کارگری ایران بارھا بھ اثبات رسیده و در دور جدید مب
ضرورت وحدت طبقاتی میان . تشکل ھای حامی مبارزات کارگران در کنار تشکل ھای کارگری بار دیگر بھ اثبات رسید

در  ،برای تغییر ساختار زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران اعم از کارگران صنعتی و فروشندگان نیروی کار بطور کلی
 .مورد بحث قرار گرفتھ، امری کھ امروزه بسیاری از کارگران و فعاالن کارگری بھ آن واقفند سراسر کتاب 

، تفاوت و اختالف خواستھ ھای تقل کارگری بار دیگر گسترش یافتھبھ خصوص در ده سالھ ی اخیر کھ فعالیت ھای مس
 در این جا فعاالن کارگری و نھادھای مستقلِ  .کارگری در ایران با جوامع کالسیک سرمایھ داری نمود بیشتری یافتھ است

آن باید مسیری طوالنی و پر رنج و شکنج را برای رسیدن بھ حقوق اولیھ ای طی کنند کھ سرمایھ داری در سطح جھانی 
دستگیری، زندان و تحمل سختی ھا و رنج ھای فراوان برای رسیدن بھ ابتدایی . برای کارگران بھ رسمیت شناختھ است

ق، آن چنان مشکالتی را بر سر راه فعالیت ھای مستقل کارگری ایجاد کرده کھ پیوند مستقیمی میان این خواستھ ترین حقو
در نتیجھ پیوند میان خواستھ ھای کارگران کھ در درجھ . ھا و نیازھای اولیھ برای آزادی ھای اجتماعی اجتناب ناپذیر است

اقشار ھمانند آزادی ھای اجتماعی، حقوق برابر برای زنان، کودکان  ی اول آزادی تشکل ھای صنفی است، با خواستھ سایر
فعاالن کارگر و طرفداران حقوق کارگران نھ تنھا بھ . امری ضروری است... و آزادی اولیھ تشکل ھای دانشجویی و 

ض را برای ھمگان از مسالھ افزایش حقوق و یا مبارزه برای حداقل زندگی باید بپردازند، بلکھ باید مقدم بر آن، حق اعترا
جملھ  کارگران بھ دست  آورند و این مسالھ ، بر  پیچیدگی خواستھ ھای بھ حق  کارگری و اجتماعی می افزاید و بین آن ھا 

  . پیوندی ناگسستنی بوجود می آورد
 

اده نمی شود یا الزم بھ ذکر است کھ نثر نوشتھ مربوط بھ سی سال قبل است و از اصطالحاتی استفاده شده کھ اکنون استف -٨
... جایگزین شود و" علیھ "استفاده شده کھ باید با عبارت " برعلیھ"مثال در تمام کتاب از عبارت . غلط  محسوب می شود

در جدول زیر بعضي غلط ھاي امالیي در كتاب اصالح شده  كھ بھتر . کھ در صورت چاپ مجدد حتما باید بازنویسی شود
 .تھ شود است قبل از مطالعھ  در نظر گرف

این نوشتھ حاضر را تنھا بھ عنوان آغازی در بررسی ھمھ : "و در انتھا، ھمان طور کھ در مقدمھ ی کتاب نوشتھ شده است -٩
 ."با امید بھ آن کھ این شروع، زمینھ ی بحث را در آینده باز کند. جانبھ ی مسایل و مشکالت جامعھ ی ایران می دانیم

 .دانلود کنیدکتاب را می توانید از اینجا  -١٠
١١- http://www.٢shared.com/document/ncIWAjew/____.html 
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