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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٠٨

 ! ايران١٣۵٧تحليلی بر تحوالت انقالب 
  )٢٠١٣ جنوری ٢۵رانی پالتاکی، جمعه سخن(

١  

  

 است که به مناسبت ٢٠١٣ جنوری ٢۵انی پالتاکی ام در تاريخ جمعه ره در زير مالحظه می کنيد متن سخنبحثی ک 

  .، ارائه شده است١٣۵٧سالگرد انقالب 

  

  مقدمه

ھم چنين از دست اندرکاران اتاق اتحاد انقالبی، .  دوستان حاضر در اتاق خوش آمد می گويمۀ خودم به ھمۀمن ھم به نوب

به رفيق مازيار راضی . اين جلسه و جلسات ديگر تشکر می کنمبه ويژه رفيق روزبه و ھمکارانش به خاطر برگزاری 

  .نيز شب به خير می گويم

از اين رو، تحليل ھمه .  مردم ايران در نوع خود، يکی از انقالبات مھم سياسی و اجتماعی دوران خود بود۵٧انقالب 

 و تنھا می توان به مھم ترين  اين انقالب، در يک جلسه و در يک زمان محدود نيم ساعتی امکان پذير نيستۀجانب

 شرکت فعال کارگران ايران در اين به خصوص من در اين جا عمدتاً . فرازھای پيش از انقالب و پس از آن اشاره کرد

  . و سرانجام نتيجه گيری خودم را ارائه خواھم داد. انقالب و شکست پس از آن را مورد بحث و بررسی قرار خواھم داد

 حضور داشتند ۵٧ مذھبی در انقالب - و احزاب از راست تا چپ و ھم نيروھای به اصطالح ملی ھر چند که سازمان ھا

و به طور کلی مرزھای طبقاتی به ھم ريخته بود اما اين انقالب را کارگران و محرومان جامعه با ھدف رسيدن به يک 

زبندی شفاف طبقاتی، يکی از مھم ترين و اما به نظرم ھمين عدم مر. زندگی بھتر و فضای سياسی بازتر به ثمر رساندند

  .  بود۵٧اصلی ترين علل شکست انقالب 

دھی ريکی بود که تجربه و توان سازمانيکی جنبش چ: سه گرايش سياسی عمده در انقالب بھمن، شرکت فعاالنه داشتند

جربه و ظرفيت دومی و سومی حزب توده و جبھه ملی بودند که توان و ت. توده ھای کارگر و مردمی را نداشت

سازماندھی و بسيج نيرو داشتند اما با تمام قدرت نه تنھا پشت اھداف و سياست ھای حکومت اسالمی رفتند، بلکه در 

  .مقابل نيروھای چپ و سوسياليستی نيز قرار گرفتند

ی عليه ستم  پنجاه، يک سلسله از مبارزات و اعتراضات کارگرۀبا اوج گيری بحران و تورم اقتصادى در سال ھای دھ

 کارگران آغاز شد، که به تدريج ۀو استثمار سرمايه داری و با ھدف افزايش دست مزد و بھبود شرايط کار و معيشت تود
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ستى حامی اين حکومت را در ھراس لطمه خوردن سيستم ياليحکومت محمدرضا شاه پھلوی و ھم چنين دولت ھای امپر

ش از ي، ب١٣۵٧ تا تابستان ١٣۵۶است به ياد بياوريم، که از تابستان سال تنھا کافی . سرمايه داری در ايران فرو برد

، رقم اين اعتصابات و ١٣۵٧و از تابستان .  تظاھرات و دوازده اعتصاب بزرگ کارگری در ايران صورت گرفت١۵٠

در کارخانه  اعتصاب ١١٩۵بنا به آمارھای رسمی به شش برابر گذشته، يعنی به . اعتراضات کارگری چندين برابر شد

  .ھا و مراکز کار، افزايش يافت

ق سازمان ھاى حقوق بشرى، مانند يدولت ھای امپرياليستی، و حاميان حکومت پھلوی، در بدو امر سعى نمودند از طر

المللى ملزم نمايند و از اين ني بۀن شناخته شديالمللى، به شاه فشار آورند، تا وی را به رعايت قواننيسازمان عفو ب

  . ل نماينديسى در جامعه را تعديلو، ميزان سانسور و اختناق و فشارھاى پطريق

 مردم محروم و تحت ستم، حکومت شاه بعد از كش و قوس ۀبا گسترش مبارزات کارگری و پا گرفتن اعتراضات تود

 در زندگى سىيلواما با کاھش ميزان سانسور و اختناق و فشارھاى پ. ار، عاقبت مجبور به عقب نشينی شديھاى بس

نسيم .  ھمگانی تر و مستمرتر در آمدۀد و به گونيفردی و اجتماعی مردم، اعتراضات و مبارزات نيز افزون تر گرد

المللی آن را به لرزه انقالب وزيدن گرفت و سراپای حکومت سرمايه داری محمدرضا شاه پھلوی و تمامی حاميان بين

  . انداخت

 اسالمی و زد و بندھا و سازش ھای پشت پرده برای به حکومت -عی ملی ی و چگونگی عروج جريان ارتجاچرائ

 کارگری که می رفت در متن مبارزات مستمر خود عليه ستم و ۀرساندن آن، جھت سرکوب انقالب و به عقب راندن طبق

يرد اما با  به دست گاستثمار سرمايه داری، قدرت متحد و متشکل طبقاتی خويش را باور نمايد و سرنوشت جامعه را

 را ، سرکوب شددھی اعتراضات و اعتصابات گسترده و جان فشانی ھايش در اين راه ناکام ماند و شديداً وجود سازمان

  .مورد بحث و بررسی قرار می دھيم

، »انقالب چيست؟«: عبارتند ازمختلف اين چھار بخش . پس از اين مقدمه، بحث خود را به چھار بخش تقسيم کرده ام

سرکوب و جنگ حکومت «، »۵٧ و ۵۶فرازھای مھم سال ھای «، »۵٧ه ھای اقتصادی و سياسی انقالب پيش زمين«

  . »جمع بندی«و »  اسالمی با انقالبيون و شکست انقالبۀتازه به قدرت رسيد

  

  انقالب چيست؟

ی انقالب بورژوائحتی برخی گرايشات . د دارددر رابطه با انقالب و حتی انقالب و شورش و قيام، نظريات مختلفی وجو

می توان به قيام و را  و يا قبل از آن ۵٧بنابراين، از نظر من تحوالت انقالب . را با کودتا و خشونت يکی می دانند

اما سرانجام اين اعتراضات و اعتصابات پيگير به يک انقالب سياسی و . شورش در برخی نقاط ايران نيز اشاره کرد

 حکومت موروثی شاھنشانی در ايران پايان داد و حکومت ديگری را ۀ سال٢۵٠٠اجتماعی منجر شد و به تاريخ 

 ايران، انقالب به وقوع پيوست يا قيام، حتی در ميان نيروھای چپ و ۵٧ اين که آيا در سال ۀاما دربار. جايگزين آن کرد

 .کمونيستی نيز اختالف نظر وجود دارد

علوم سياسی است که در عصر سرمايه داری به ويژه در غرب  ۀجامعه شناسی انقالب، يکی از شاخه ھای سياسی عمد

ثير زيادی أبی شک انقالباتی که در اواخر قرن نوزدھم و قرن بيستم به وقوع پيوستند ت. گسترش چشم گيری داشته است

 ی که انقالب ھمواره عمل و رفتار جمعی و مشترک انسان ھایبنابراين، از آن جائ.  گذاشته استبر مبحث انقالب

 در. استفاده کرده اند» عمل جمعی« عام ۀدرگير انقالب است، برخی از جامعه شناسان و محققين علوم سياسی از واژ

  . مربوط به تحوالت به شمار می رفتۀاز مباحث عمد» طغيان مردم«تر مبحث حالی که پيش از قرن نوزدھم، بيش
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 اصلی ۀ انقالب را پيش کشيد و آن را وسيلۀعلمی پديددر قرن نوزدھم، کارل مارکس، برای اولين بار انديشه تبيين 

  .از آن پس، مبحث انقالب يکی از مباحث عمده و مھم علم سياست شد. دگرگونی بينادی در تاريخ ناميد

حطی و خشک سالی و  انقالب را در رديف جنگ و قۀ انديشمندان سياسی و اجتماعی پديدپيش از مارکس، معموالً 

بنابراين، مارکس نخستين متفکری بود که در دستگاه جامعه .  زمين و آسمانی به شمار می آوردنداليایطاعون و ساير ب

  .شناسی تاريخی و علمی، انقالب را پديده ای مثبت و مھم ترين عامل در تکامل و تحول جامعه مطرح کرد

  :، می نويسد» سياسیۀنقد انديش«مارکس، در 

دگی خويش، وارد روابط توليدی مشخصی می شوند که اجتناب ناپذير و انسان ھا در روند تحوالت اجتماعی زن «

 نيروھای توليدی مادی ھستند ۀ مشخصی از توسعۀمجموع اين روابط ھماھنگ با مرحل.  آن ھاستۀمستقل از اراد

قوقی و مجموع اين روابط توليد ساخت اقتصادی جامعه، بنياد واقعی را تشکيل می دھند که بر اساس آن ھا روبناھای ح

  » .سياسی پديد می آيند و اشکال خاصی از آگاھی اجتماعی با آن ھا منطبق می گردد

ر، در تحليل تحوالت اجتماعی، ی بشلمی، يعنی علم رھائبه اين ترتيب، مارکس و انگلس، اين بنيان گذاران سوسياليسم ع

اساسی و اوليه تداوم زندگی اجتماعی است توليد شرط . تر روابط توليد را به عنوان علل اساسی در نظر می گيرندبيش

  .که انسان ھا اشکال سياسی و حقوقی خود را ايجاد می نمايند

يکی : ی می کندبدين معنی که وی، دو نوع مدل از انقالب را بررس.  منطق مارکس در تئوری انقالب دوگانه استنھايتاً 

 طبقاتی در ۀر اين دو نوع انقالب، دوگونه مبارزد. ی است و ديگری نوع انقالب سوسياليستینوع انقالب بورژوائ

ی رابطه ميان طبقات اصلی جامعه، يعنی فئودال ھا و بورژوازی متفاوت از در نوع انقالب بورژوائ. جريان است

 فئودالی، فئودال ھا اگرچه موضعی ۀدر جامع. رابطه ميان بورژوازی و پرولتاريا در نوع انقالب سوسياليستی است

 وجود ۀدر دورانی که بورژوازی پا به عرص. ايزتر از بورژوازی داشتند اما اين طبقه را استثمار نمی کردندبرتر و متم

بورژوازی در مقابل فئودال ھا، از پادشاھی مطلقه .  مستقل از رابطه ميان فئودال ھا و دھقانان بودندگذاشت اساساً 

 شھرھا، به تدريج رابطه ميان فئودال ھا و دھقانان نيز حمايت می کرد و از سوی ديگر، با پيدايش اقتصاد پولی در

ی در جھان به وقوع پيوست و بدين طريق فئوداليسم از بين رفت و اين که يک سلسله انقالبات بورژوائتا . سست گرديد

  .سرمايه داری جايگزين مناسبات کھن فوداليسم شد

 . کارگر استۀ سرمايه دار و طبقۀصلی متفاوت، يعنی طبق اۀاما در مدل انقالب سوسياليستی، نوع رابطه ميان دو طبق

به اين ترتيب، مارکس و انگلس، در . ی، آگاھانه خواھد بودخالف انقالب بورژوائی به نظر مارکس، انقالب پرولتاريائ

د عبارتند عواملی که آن ھا در اين رابطه در نظر گرفتن. تبيين انقالب به شرايط جامعه و اشکال آگاھی اھميت می دادند

ھمبستگی درونی طبقه و آگاھی و سازمان طبقاتی آن و اختالف منافع طبقاتی و آمادگی طبقات برای عمل سياسی و : از

  .اجتماعی

 بسيار مھم در تئوری انقالب مارکس، اين است که سازمان و آگاھی بايد مستقيما از درون خود طبقه ألۀھم چنين يک مس

البته در اين مورد، .  طبقاتی را خواھد گرفتۀ اقليت ھای روشنفکری جای مبارزۀارزپديد آيد در غير اين صورت مب

 مارکس نيز می دانستند نسبت به اين ۀ راه و انديشۀبعدھا حتی در ميان شخصيت ھا و احزابی که خود را ادامه دھند

 کارگر و شوراھا، ۀاکميت طبق مھم بی تفاوت شدند به طوری که پس از انقالب، حاکميت حزبی خود را به جای حألۀمس

  .به جامعه تحميل کردند

و موقعيت ) يا قدرت اقتصادی(مارکس، ھم چنين پيدايش تعارض ميان موقعيت يک طبقه از نظر رابطه با وسايل توليد 

ش و موانعی که بر سر راه تطبيق اين دو موقعيت پي) يا قدرت سياسی( جامعه ۀھمان طبقه از حيث رابطه با وسايل ادار

  .می آيد، به پيدايش وضعيت انقالبی می انجامد
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علت اين . در شورش و يا قيام خالف انقالب، ھدف اصلی نابودی و بازسازی ساخت سياسی و اجتماعی موجود نيست

اعتراضات ممکن است به اوضاع بد اقتصادی و ديکتاتوری باشد که پس از تغييراتی در اھداف و سياست ھای حاکميت 

يا قيام .  خويش ھستندۀ حقوق و امتيازات از دست رفتۀيا اين که شورگران و قيام کنندگان خواستار اعاد. دپايان می ياب

  .بنابراين، شورش و قيام، پديده ھای متفاوت از پديده انقالب است. دھقانان، ملی گراھا، فرقه گرايان مذھبی و غيره

 است که در اثر آن، حکومت موجود به دليل ديکتاتوری و به اين ترتيب، انقالب تحول سياسی و اجتماعی پيچيده ای

 اقتصادی و سياسی، قدرت خود را از دست می دھد و بخش ھای مختلف جامعه به ۀزور و سياست ھای ستم گران

 پيگير هاين مبارز. ندازند و قدرت سياسی را قبضه کنندرمی خيزند تا حاکميت موجود را بي سياسی و اجتماعی بۀمبارز

نی است تا آن که سرانجام جنبش ھای اجتماعی، نھادھا و سازمان ھای جديد سياسی حاکميت را سرنگون می و طوال

  .کنند و حاکميت جديد خود را به وجود می آورند

  

  ۵٧پيش زمينه ھای اقتصادی و سياسی انقالب 

- ١٣۵٧(رد يبر می گران در زمان حکومت محمدرضا پھلوی که حدود سی سال را در ي ایاسيعت اقتصادی و سيوض

  :ران است که می توان به چھار دوره کلی تقسيم کرديخ ايکی از دوره ھای حساس تاري، )١٣٢٠

دوره ای که محمدرضا . روھای خارجی قرار داشتيران تحت اشغال ني، يعنی دوره ای که ا١٣٢۵- ١٣٢٠از . ١

 عمل می کنند و سياست ھای نگلستان مشترکاً کا و ايمران دوره به طور کلی يدر ا. نتوانست قدرت پدرش را کسب کند

  .ران ھم سو با سياست ھای انگلستان استيکا در اجرای برنامه ھای خود در قبال ايمرادولت 

در . ران و سقوط حکومت مصدق منجر گرديدي که به فرار شاه از ا١٣٣٢-١٣٢۵ دوم به مدت ھفت سال از ۀدور. ٢

ران کم رنگ تر می شود و جای آن را ياسی اي، نقش انگلستان در عرصه س١٣۵٧ تا ١٣٣٢اين دوره، يعنی از کودتای 

  .کا می گيرديآمر

ران تا برکناری زاھدی از مقام نخست ي بازگشت محمدرضا به ا١٣٣۴- ١٣٣٢ سوم به مدت دو سال از ۀدور. ٣

  .ریيوز

 ديکتاتوری و صعود محمدرضا به اوج ۀی ھمراه است، دورئ به بعد که با فراز و فرودھا١٣٣۴ چھارم از ۀ دور.۴

ب به مدت ي به بعد قر١٣٣۴در واقع محمدرضا از . ردي را در بر می گ١٣۵٧قدرت و گرفتن نقش ژاندارمی او تا 

  .ل شوديک قدرت مطلقه تبديج توانست به يست و سه سال به تدريب

سيس ساواک و غيره عظمت طلبی کاذبی به محمدرضا می دھد به طوری که او تصور أز ارتش، تيمدھای نفتی، تجھدرآ

  . می کند اکثريت مردم ايران با برنامه ھای اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک او موافق اند

. ران استيخ ايز تشنج تاربه لحاظ سياسی نيز می توان گفت که چھارده سال اول سلطنت محمدرضا از دوره ھای پر ا

ندگان مجلس در اثر اعمال نفوذ يتر نماشيار چندانی نداشت و بين دوره، محمدرضا شاه اختين ايدر سال ھای نخست

  .اسی وجود داشتيروی فعال سين دوره چند نيدر ا. ن می شدنديين داخلی و خارجی تعاحامي

حزب توده که . ت هللا کاشانی و نواب صفویيبه رھبری آ مذھبی -اسی يروھای سين. جنبش ملی به رھبری محمد مصدق

  . تحت تاثير سياست ھای خارجی شوروی بودعمدتاً 

حکومت شاه با حاميان . ی مانند قدرت گيری پيشه وری در آذربايجان و قاضی محمد در کردستانئجنبش ھای منطقه 

سرانجام پس از سوء قصد . انه سرکوب می کندبين المللی خود اين جنبش ھای اجتماعی را به طور وحشيانه و بی رحم

  .نسبت به جان محمدرضا، انگشت اتھام متوجه حزب توده می شود و حکومت اين حزب را منحل اعالم می کند
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 حقوق مردم ۀعی برای اعاديت وسيکاشانی به فعال... ت اي آیت به رھبريھم زمان با جنبش به اصطالح ملی و روحان

  .س دست زدندي انگل- انريران از شرکت نفت ايا

ت از مصدق صورت ي مردمی و روحانۀبانی گسترديدر رقابت و کشمکشی که بين مصدق و محمدرضا درمی گيرد پشت

ن دوره يدولت مصدق، در ا. می گيرد به حدی که دولت مصدق بيش از دو سال، قدرت محمدرضا را تضعيف کرد

روھای انتظامی، خواھران و برادران و حتی مادر شاه يتش و نار اريارات محمدرضا را گرفت از جمله اختيبرخی اخت

. ستاده شداما سرانجام دولت مصدق سقوط کرد و به تبعيد فر. ران اخراج نموديرا به خاطر دخالت در امور دولتی، از ا

. ويت کرد مختلفی دارد از جمله او مخالف سلطنت نبود و از سوی ديگر، گرايش مذھبی را تقسقوط دولت مصدق، داليل

ھم چنين به دليل ملی اعالم کردن نفت ايران، .  بين مصدق و کاشانی و حزب توده شکاف سياسی ايجاد گرديدالبته نھايتاً 

از اين رو، مصدق و طرفدارانش بسيار ضعيف شدند و نتوانستند نيروی عظيم . مورد خشم انگلستان قرار گرفته بود

  . يج نمايداجتماعی را در راستای سياست ھای خود بس

س دست به يس انگلينتلجنت سرويا با ھمکاری سازمان اي، سازمان س١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ن عوامل باعث شد که در يا

ک ھفته از کشور فراری بود بعد از يشاه که به مدت . کودتا بزند و حکومت مصدق را بدون مقاومت جدی ساقط کند

  ! ناميد» ام ملیيق«رگشت و کودتا را کودتا و به دعوت سپھبد زاھدی دوباره به کشور ب

 مطلق خود را بر تمامی اركان قدرت حاکم کرد، ۀ، سلط١٣٣٢با وجود اين كه حکومت محمدرضا شاه، پس از کودتای 

د، يكندی به قدرت رس. اف. ر كرد و جانييكا حكومت تغيمرا كه در ١٣٣٩سال . كا پيدا کرديمرادی به ياما وابستگی شد

كتاتور بود از يل اين که محمد رضا ديكندی به دل. اف. ش گرفت و به ظاھر جانيسم را در پيبراليست لايكا سيمرادولت 

به وجود آورند تا ) ون و مردميمل(ه نمود كه دو حزب به نام يل شاه به علم و اقبال توصين دليبه ھم. او خوشش نمی آمد

كا يمراری منسوب نمود كه مورد اعتماد يا به نخست وزنی رين محمد رضاشاه، اميھم چن. بلکه کمی معتدل به نظر آيد

كا به جای يمراكا رفت و در مھمانی رسمی كندی توانست آن ھا را متقاعد كند كه دولت يمرابا اين وجود شاه به . بود

ی ئ  محمدرضا را به يک قدرت منطقهكا، عمالً يمراتوافق با دولت به اصطالح دموکرات . نی با خود شاه طرف باشنديام

 سال طول ١٢ش از يری منصوب کرد که بيدا را به نخست وزيكا، ھويمرامحمدرضا پس از بازگشت از . تبديل کرد

  .ديكش

برای مثال، اعتراضات و سرکوب .  فراز و نشيب ھای زيادی را پشت سر گذاشت۵٧ تا سال ۴٠ ۀ ايران از دھۀجامع

روھای يد نيد، جشن ھای دو ھزار و پانصد ساله، سركوب شدي و تبعيد خمينی، ماجرای انقالب سف۴٢ خرداد ١۵ن يخون

  !اسی معترض و مخالف حکومت، آغاز مبارزات چريکی و حاکم کردن اخنتاق و سانسور مطلق بر سراسر کشوريس

ارد دالر در يليدرآمد نفتی از سه م: د گفتيم باي، بپرداز۵٧نه ھای اقتصادی انقالب يم بر اساس آمار به زمياگر بخواھ

ن وجود در ير رسيد اما با اال د١١۵١۴ درآمد سرانه به د و ظاھراً ي رس١٣۵۶ر در سال الارد ديلي م۵٣ به ١٣٣٢ال س

 مختلفی از ق تر می شد که داليليتر و شكاف طبقاتی عمشير جامعه، فقر ھر روز بيرانی در بخش ھای فقي اۀجامع

  . سلطنتی و اطرافيان شان و غيرهۀدر دست خانواد ميلتاريسم و تمرکز ثروت ۀاختصاص بودجه ھای کالن به عرص

 طبقاتی عميق ۀن دوره نسبتا خوب بود اما فاصليران در ايت اقتصادی ايك نظر وضعيمی توان گفت با وجود اين که از 

سای سه قوه و سران ارتش و ؤچرا که ثروت ھای کالن کشور در دست خانواده پھلوی و نزديکان آن ھا، ر. تر شد

ك يون مقام ھای دولتی از يسي حق كم١٣۵۵ تا ١٣۵٢ ۀك برآورد، تنھا در فاصليبر اساس . مرکز شده بودساواک مت

گان حاکميت که مورد اعتماد شخص شاه بودند ياعضای دربار، سران ارتش و ساواك، و بلندپا. ر فراتر رفتالارد ديليم

  .تعلق می گرفت. يژه ای برخوردار بودندو ستون فقرات حکومت شاه را تشکيل می دادند از حقوق و مزايای و
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ش يش تر و بيروھا و پرسنل آن ھر روز بي كشور به ارتش اختصاص شده بود كه تعداد نۀ حدود چھل درصد از بودج

به (كا يمرا ھزار مستشار نظامی ٢٠حدود . ده بودي ھزار نفر رس۴١٣تر می شد و در سال ھای آخر حکومت پھلوی به 

  . ر قابل شمارش بوديو تعداد اعضای ساواك غ. ت می كرديدر ايران فعال) ك مستشار نظامیيازاء ھر  صد سرباز 

 درصد خانواده ھای سطح باال سھم خود را در ٢٠.  درصد بودجه رسمی۴٠ ۀز داشت به اضافي مخفی نۀارتش بودج

 درصد ۴٠ی در مقابل ش دادند؛ ولي افزا١٣۵٣ درصد در سال ۵۶/۵۵ به ١٣٣٩ درصد در سال ٧٩/۵١نه ھا از يھز

  . درصد كاھش دادند٩۶/١١ در صد به ١٣/٩ن دوره سھم خود را از ين در ھميئخانواده ھای سطح پا

تر حكومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند شي بۀ جز سلطیز ھدفيی اداره می شد كه آن ھا نئه ھا نھادھاين سرمايبا ا

 ٢٠٧ش از ين نھاد بود به گونه ای كه در بيف ايكی از وظاياقتصادی مثل نھاد پھلوی كنترل و نفوذ در مراكز مھم 

  .را كنترل می كرد... ل ويمه، ھتل ھا، اتومبيشركت سھام داشت و بخش مھمی چون مسكن، مصالح ساختمانی، ب

ارد يلي م٩٢ش از ير به بالارد ديلي م٢٢ از ١٣۵٢مت نفت در سال ي كه قیران نفت بود، با وجودين صنعت ايمھم تر

شی و يفاتی و نماي شاه به كارھای تشرۀك سو و عالقيل نبود برنامه ھای مدبرانه و بلندمدت از يد ولی به دلير رسالد

نه ھای سرسام آور نظامی كه در يھز. ه ھدر برودين سرمايمی از ايگر، باعث شد كه بخش عظيی از سوی ديقدرت نما

ل فوق و با وجود يبه دال.  درآمدھا را جذب می كردۀد بخش عمدده بوير رسالارد ديلي م۵/٩ش از ي به ب١٣۵۶سال 

 تا ران، عمالً يدی انجام نمی شد؛ از اين رو درآمدھای ايه گذاری مفيرنفتی سرمايه ھای كالن در بخش صنعت غيسرما

ل يت تشكران را نفي درصد صادرات ا٩٨، ١٣۵٣به عنوان نمود در سال .  حكومت پھلوی وابسته به نفت بودۀان دوريپا

  . و ھنوز ھم اين وضعيت در ايارن تحت کاکميت حکومت اسالمی ادامه داردمی داد

 درصد را از خود ١٨ و منفی ١٣ رشد منفی ۀ ثابت ناخالص داخلی كارنامۀيل سرماي، تشك١٣۵۶ و ١٣۵۵در سال ھای 

 . بر شكاف آن افزوده شدزيروز نه ن روند روزبي منفی شد و ا١٣۵۴ران از سال يتجارت خارجی ا. به جای گذارد

به گونه ای كه . ز می نموديشركت ملی نفت، به صورت محرمانه و دائمی مبلغ كالنی به حساب شخصی شاه وار

، جان فوران، »رانيخ تحوالت اجتماعی ايتار«کتاب . (ده بوديارد رسيليك مي، به ١٣۵٠ شخصی شاه در سال ۀيسرما

  .)۴٣٧، ص ١٣٨٢ رسا، چ چھارم، ؤسسۀن، ميترجمه احمد تد

ش تر حكومت بر تمامی ابعاد ي بۀز ھدفی جز سلطيی شکل گرفته بودند كه آن ھا نئه ھا ارگان ھا و نھادھاين سرمايبا ا

ن نھاد بود به گونه ای كه يف ايكی از وظايمانند نھاد پھلوی كنترل و نفوذ در مراكز مھم اقتصادی . زندگی مردم نداشتند

را ... ل ويمه، ھتل ھا، اتومبيو بخش مھمی چون مسكن، مصالح ساختمانی، ب. داشت شركت سھام ٢٠٧ش از يدر ب

ای يد دولت بر تمامی اركان اقتصاد خود به خود باعث می شد كه مردم از مزايبنابراين، كنترل شد. كنترل می كرد

  .اقتصادی محروم شود

 درصد به طور دائمی كشت ۶  صرفن ھای قابل كشت در كشور،ي درصد زم١٢در بخش كشاورزی نيز از مجموع 

ن و مالكان بزرگ بودند كه با اصالحات ارضی تنھا اقتدار مالکانی ي خوان،ريسای عشاؤ رن ھا عمدتاً يمالكان زم. می شد

 درصد كشاورزان صاحب ٩چرا که در اصالحات ارضی، تنھا .  با حکومت نداشتندنیتضعيف شد که سازگاری چندا

  . رديار مردم قرار می گين ھا در اختي درصد زم۵٠ن بود كه يعای دولت بر ان شدند، در حالی كه اديزم

ل شد و يی تبدئكی از واردكنندگان مواد غذاياست ھای اقتصادی حکومت شاه سبب شد كه ايران به عنوان يج سينتا

ران در توليد يز آن، ادر حالی که قبل ا. روھای كار فراوانی به دليل فقر و بی كار به شھرھای بزرگ مھاجرت نمودندين

  .ی خود كفا بودئاری از مواد غذايبس

را يرات پايه ای و زيربنايی اقتصادی در سطح كشور رخ نداد؛ زيينتيجه اين شد که با وجود درآمدھای سرشار نفتی، تغ

 تاً قشر جديدی از ثروتمندان در جامعه ظاھر شدند كه عمد. در عمل ثروت ھای کشور توسط حاکميت حيف و ميل شد
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جاد می يال و زندگی بھتر ادتری در راه اشتغيدر حالی که برای مردم ھر روز مانع جد. د دستگاه حاكمه بودنديئمورد تا

  .شد و شدت سرکوب و تبعيض و استثمار نيز شديدتر می شد

در . ، پژوھشگر جامعه شناسی و استاد سابق دانشگاه تھران چند سال پيش تھيه و تدوين کرده است»احمد اشرف«

 .  افزايش يافته بود١٣۵۵ بار در طول سال ۴٣ به ١٣۴٩ بار در سال ٣پژوھش وی، شمار اعتصابات از 

که برخی ثروت مندان در قصرھای  در حالی : ... خود، چنين می نويسد» ايران بين دو انقالب«، در کتاب »ابراھاميان«

 اين زاغه نشينان، .  کردند ھای اطراف شھر زندگی می ه آبادھا و زاغ  بردند، تھيدستان در حلبی  شمال شھر به سرمی

 گری و دست فروشی امرار معاش  ی، تکدی مشقت فراوان، از راه عملگی، بنائی فقيری بودند که بامھاجران روستائ

  .  کردند می

که ساکنان  یاين شکاف بين پايتخت و شھرھای ديگر استان ھا نيز به روشنی قابل مشاھده بود و برای نمونه در حال

 درصد ٩۶ ھا، شغل و درآمد برخوردار بودند،   يابی بھتر به آموزش، امکانات بھداشتی، رسانه تھران از فرصت دست

  .روستائيان، برق در اختيار نداشتند

شه ھای اصلی اوج گيری ي اين مسائل اقتصادی، سياسی و اجتماعی که در باال بدان ھا اشاره کرديم عوامل و رۀھم

ء به حکومتی كه با اتکا. تی کارگران و مردم محروم و آزدی خواه عليه حکومت شاه را تشکيل می دھندنارضاي

ليس و ژاندارمی، ھرگونه مطالبه و خواست کارگران و مردم محروم و نفت، قدرت ارتش، ساواك، پدرآمدھای فراوان

 ۵۶اط كشور شد و اعتراضات سال ھای  مردم در تمام نقۀتی گسترديتی، سبب نارضاين وضعيچن. را سرکوب می کرد

 .، زمينه ھای سرنگونی حکومت ستم شاھی پھلوی را فراھم آورد۵٧و 

  ادامه دارد

  

 


