
 
  
    1. یشھر ھدايت توسعه ءاستراتژی          
 
 
 :مقدمـــــــــــــــــــــــه           
   
نحوه برنامه  وھمچنين  توسعه ان ءمسائل وموانع ، بابخش شھری انچه تاکنون دراين سايت دررابطه        

يک سو بخش شھری از :  يت بودند کهشنی مبين اين واقعمطرح گرديد ، به روشھری رايج درکشور ريزی

از سوی ديگر انچه تحت   . مواجه است،  اه توسعه خوددرر ،شک,ت وموانع ساختاریء متنوعیکشوربا م

  انچنانبرنامه ريزيھای شھری، انجام شده ،  ھادررابطه با شھردرسطح ک,ن ، وعنوان برنامه ھای توسعه 

توام با مشک,ت وکاستی ھای فراوان و ندبسيار کُ  ی روند توسعه با ، در تعامل - حال به ھرعلت  -که بايد 

بيگانگی برنامه ريزی   بعلت : بگونه ايکه ميتوان ادعا نمود . است انجام نشده  ،پنجاه شصت سال گذشته  ،

 در تقابل  جريانباروند ھای در" اکثرا، برنامه ھا  کشور جاری با نيازھای واقعی توسعه ءشھری وفضائی

  .    اندپرتناقضی را بوجود اورده  بھمين سبب شرايط، و بوده 

  يت توسعه ھدا) راھبرد (استراتژیء  يک لزوم تدوين:   يعنی  موضوع اينم  ، با طرح يکتمان نميکن     

قصدمان دامن ،  ھا ويا مشروط کننده ھای ساختاری وضع موجود يتدبا توجه به محدو دربخش شھری

تناقضات پيشگفته را بيش از ونظرمختلف پديده ھای موردبتوان ابعاد  : ئی است کهانجاتا  بحث نزدن به اي

الگوھای وارداتی وتقليدی را چنان مورد توجه قرار داد  ھمچنين .ا پرداخت نقد انھه بو سپس  شناخته پيش

 ربياتتجاز ، ی کليشه نمودن انھا ، بتوانيمبجا ، وانھا را بصورت ھمه جانبه بررسی ووارسی نمود که

برنامه ريزی شھری ويا بطورعام سياست  . استفاده نمائيم درحدی که مورد نيازوکاربرد ھستند ،  ديگران

دستوری ھای وارداتی ، که ھمواره بگونه ای تقليد الگوبه  سازمان يابی فضا را از گزاری ھای مربوط

به وسيله  يا راھبرد ھدايت  بتدريجرھانيده  انھا را ،   ، اندعمل راه بجائی نبرده ودر وسلبی اعمال شده

 اين روند موفقيت اميز جھت تعامل  باروند توسعه وتسھيل تحققسازمان يابی فضا ، در ءروند شکل گيری

  .  تبديل نمود  ،



گذشته از م,حظات نظری مربوطه وبرداشت ھائی که در اين زمينه قابل ،  برای نيل به اين ھدف     

   دورانی وسياسیء روند تحوIت کشوردرابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماع به طرح اند ، ضروری ميدانيم

.  اشاره ای داشته باشيم و دررابطه با ويژگيھای ساختاری بخش شھری کشور، جھات مختلف از  معاصر، 

. امکان جوانب مختلف وضع موجود شھری کشور مطرح شدند  حدالبته در بخشھای قبلی در اين سايت در

 توجه کلی به جوانب مورد نظر بودهحد يک طرح نموده ايم درواقع درماين استکه انچه تاکنون  اما واقعيت

  .است 

رزوی آانجام نشده ، ضمن عاتی انطورکه بايد دردسترس نيست ويا اينکه چنين مطال که اکنون از انجا     

شمان ، در حدی که ، توسط سروران صاحب نظر واھل پژوھمذکور انجام مطالعات ونظريه پردازی ھای

جريان را باتوجه به شرايط عينی ای که در ان قرار دارند دربتوان برپايه انھا پديده ھای موجود وروندھای 

شکل گيری وشکل بندی ھای مربوط به  جاری  تحوIت د شد ،سعی خواھ. نمود ) کارکتريزه(خصلت يابی 

مورد  و انھا را هنمودتبيين  مشخص ومستنده ای بگون ھم  استقرار فضائی جمعيت ، امکانات وفعاليت ھا را

  . ھيمدبررسی وشناسائی  قرار

ونقد مداوم انچه راھنمائی ھای سروران صاحب نظرپيگيری چنين ھدفی وبرخورداری از معتقديم با         

ايج ی وارداتی رالگوھا وبرداشت ھا ای کليشه، بتدريج تقليد  اھل پژوھش بلطفکه مطرح ميگردد  ، البته 

جھت ھدايت تحوIت بخش  طرحھائی تھيهو سياست گزاری ، برنامه ريزی ودر اين زمينه را رھا نموده 

بجای   تا اينکه .  دنانجام شو واقع گرائی ، ھایين يمبتنی برچنين تب"ضرورتا)طرحھای شھری نظير(شھری

  ،  م انباشته شده مردمخدمت براورده شدن مطالبات برھدربرنامه ريزی خواسته ھای کليشه ای ، تکرار

  .   دنگيرقرار

دو رويکرد مھم را  تمقوI، ھنگام توجه به اين  که بکرات در اين سايت ياداوری نموده ايمگونه ھمان    

يعنی  استناد مينمائيم ،به ان توجه داشته وبه ان اين زمينه نگرشی که دريکی : داريم ھمواره درنظر

ديگری توجه به برداشت  .  مينگريم  اين مقوIت برپايه انھا به هک نظری ای  فرضھای وپيشبرداشتھاو 



مورد نخست برخی از برداشت در . در رابطه بااين پديده ھا رايج شده است  هجامع ھائی که در سطح

 :ھا عبارتند از تکرار البته باپوزش مجدد ازھايمان 

   
، رفع يا تعديل  به ھدايت توسعه شھري ريزھاي مربوط برنامهمقوله شھری ، سياست گزاری و   ---     

ه ، تا فرضاً مقول » روند اجتماعي« ھمواره بصورت يك  رای که در بخش شھری پيش رو است مشك,ت

  . ريم، در نظر دا ، مھندسي فني، علمی  اي

 اتخاذ سياستھاي مختلف ھای سياسی وگيري  به جھت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقوIت با تصميم ---   

توجه به  . خواھند بودموردنظر دارد ، سياسيايکه ماھيت مقوله ھمواره بصورت مذكور ھاي ريزي برنامه ،

سياست گزاری وانتخاب  ، دونکته فوق گذشته ازاينکه خصلت واقعی مقوIت مورد بحث را لحاظ ميدارد

  نخست :راين بناب. خواھد داشت درنظر، پيش گفته بعنوان حاصل پژوھشھای  الگوھای مربوطه را

تاری شان انجام شده، ويژگيھای مشروط کننده ساخھمه جانبه درباره روند ھای درجريان و یپژوھشھا 

در . حاصل چنين مطالعات ساختاری تاريخی خواھند بود ا الگوھای Iزم حتی متدولوژی کارسپس الگووي

  شاھد برخورد ھای"ته ، ثانياکليشه الگوھای وارداتی دوری جسبگونه ای منطقی از" ورت است اوIاينص

 ، معرفی ميکنند ومانند ان   ؟!را بصورت اخرين دست اوردعلمی ی وارداتیسطحی نگری که الگوھا

      . نخواھيم بود 

 ،   لزوم فراھم بودن شرايط و امكانات مربوطهھاي مذكورع,وه بر ريزي  تحقق موفقيت آميز برنامه ---     

توفيق ه ء  متغيرھاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننددر گرو شناسائي ھمه جانبه 

  . ميباشد،  كنند ھا عمل مي برنامه

ابعاد ، ، خصلت يابی روند ھای درجريان در بوده قدمنظر وم موردبنابراين ، انچه دراين کوشش بيشتر     

خصلت  دربا تمرکز وتامل  انھممحيطی  – فضائی -وفيزيکی اجتماعی ، سياسی،  اقتصادی : "مشخصا

   . استشان ،  تاريخی رونديابی 

سياست گزاری وبرنامه ريزی ھائی که در اين زمينه در ) البته بنظر اين سايت ( از انجائی که  ----      

. جاری قرار دارند ، که اين خود علت اصلی ناکامی انھاست  ھای با روند »تقابل «اغلب در جريان است ،



عايت خصلت رجريان ، فقط باپيگيری ونقادانه با روند ھای در »تعامل «وکوشش درقابل ازت جستن دوری

يکی ه ب، بفرضاگر اکنون. خواھد شد روندھای درجريان ، ميسر ءھا ويا توجه به ويژگيھای ساختاریيابی 

  ر بالقوهتناسب ميان بزرگی اقتصاد وحجم نيروی کا   :بعنوان مثال ، کشوراز ويژگيھای ساختاری اقتصاد 

، ھنگامی که توسعه انچنان که بايد تحقق نيافته تا : خواھيم يافت در توجه نمائيم ،شرايط حاضردردر جامعه 

اين که بارھا در برقرارنشود ، ھمان گونه بالقوهتناسب مطلوبی ميان بزرگی اقتصاد وحجم نيروی کاريعنی 

 پی امدھابعلت اکنون . خواھيم بود مواجه کار ذخيره نيروی» فوق«تداوم وجود با، ايم  سايت مطرح نموده

حاشيه نشين کرده  ء جامعهرا در بخش شھرینفر که ھم اکنون بيش ھشت مليون - وضعيت و ويژگيھای اين 

ين بدان معنی استکه ا   ! توھمی بيش نخواھد بود "جمعيت وفعاليت ھا واقعاتصورعدم تمرکزدراستقرار  -

غير ابعاد مختلف پيشگفته باشد وIقط ميتواند حاصل ونتيجه توسعه درا فشرايط ويژه جامعه مدرمرکزعدم ت

کيد ميشود ، گذشته ھمواره بر ان تاجامعه امروزدرجابجائی وپراکندن سلبی ودستوری فعاليت ھا چنانکه  . 

ھم :  با اين وصف .موجب شده است   را از ساده انديشی محض ، ھمواره مشک,ت ومعض,ت دو چندانی

جھت رفع ياتعديل اين درموجود توان وامکانات   ، ء بجای بکارگيری،  ھا تباوجود اين واقعي ،اکنون 

از  جلوگيری :ھمچون  ،جريان ء دربا روندھای، تقابل دری پيشنھادھا  ، ھاسياستساختاری ،  تمعض,

انتقال   ه ،روی دست ماندءاحداث شھرھای جديد ادامه ريم برای ان ،،  ايجاد ح تھرانگسترش ک,ن شھر

به " عم,و نتيجهدر ؟ !ادامه ميدھيم  ھمچنان را ديگربسياری ازتوھمات ، کاھش جمعيت شھر و  پايتخت 

 وط کنندگان ساختاری اين مرحله ازھماھنگ نبودن وتعامل  برنامه ريزی ھا با مشربعلت    - ھمين سبب

 :دوم که انھم بسيار قابل اھميت ميباشد ته نک .به کليشه کردن الگوھای وارداتی سوق داده ميشويم   - توسعه

بخش شھری مادر: پرسش اين استکه  .به اين پديده ھاست نسبت  جامعهرايج در و برداشتنحوه نگرش 

  ؟ پی ميگيرند اھدافی راچه   رايج وسياست ھای برداشت ھا ودرمقابل  پی چه اھدافی ھستيم ؟کشوردر

 ، شده مطرح ھای،، ھنگاميگه به سياست گزاری وپيشنھاد ھاپرسشاين برای خورھای دربرای يافتن پاسخ

ھرج "،   "نادرست " ،" بی رويه "  بفرض بنظر ميرسد برخی معتقداند انچه پيش روست ،توجه نمائيم 

از پيش   وکتابی را بر اساس منطق وحسابھاپس بايد ان .  است "وکتاببدون برنامه وحساب " ،" ومرج 



بدون ھمه چيز و ! اين صورت شاھد معض,ت پيش رونخواھيم بودبنظر انھا در. د تعيين شده ای سازمان دا

  که ،با کمی تامل ودقت ميتوان دريافت چنين برداشتی. خودراطی خواھد کرد اصولی ومنطقی روالدرد سر

طرف کارشناسان ، برنامه بيشتراز ، کاران ما رايج استاصلی وغالب درسطح دست اندر برداشتبصورت 

 پايه  برچه مستدلمنطقی وبظاھراما اين برداشت ! ميدانند رايج شده وسرورانی که خود را خبره کار زانري

 برای تھرانبرھما ن پايه ای که اول طرح جامع را"احتماI: باکمی تامل ميتوان گفت   ست ؟ااستوار ای

 به نقد گروهاگر" فرضا  ؟ !انرا جامع راھبردی ناميدند  انکه به بن بست رسيد ، اکنونپس ازاوردند و

بنظر  مستدلانتقادشان اصولی و که عين حالدر  :، م,حظه خواھد شد طرح جامع جديد توجه نمائيداپوراز

 ، اپورک,م  در يک  چه پايه ای ميتوان انرا مستدل دانست ؟وبر یچه سمت گيريد ديد با اما با.  ميرسد 

 وضعيت شھری ایانچه در مانند، ونه شرايط Iزم  ، تاسصل برابرايد نه باه اانچه کليشه کرد : د ميگوي

 الگو اگر شھرسازی و: اين پايه است که نقد انھا بر !فراھم نموده ايد  ، وجود دارد را که از ان کليشه شده

اين مورد در فی الواقع ،!  تان ھم مانند ما باشد امور، پس بايد سايرما تقليد ميکنيد ربوطه انرا ازھای م

!  با چنين نقدی مواجه شويم ؟ سپس انھا تقليد ميکنيم ؟ که، چرا از اما مسئله اين است که . يند صحيح ميگو

عيات با توجه ھمه جانبه به واق ، وضعيتی مواجه ھستيم که ويژگيھا وواقعيات خود را دارد ، بنا براينباما 

 ،فنی نخست بصورت امری را برنامه ريزی شھری ونه اينکه  ، را شکل دادپيش رو بايد الگوی مورد نظر

نا خواسته  وبدين ترتيب ، دانسته  ،) انيورسال ( سپس انرا جھان شمول ، تعريف کنيم کارشناسی ومانند ان 

     راه را برای کليشه کردن ھموارنمائيم ؟

 ئشھرسازی ويابرنامه ريزي"  ءعلم"به اصط,ح  ، که اصل را شيوه اين بااکنون ، پرسش اين استکه      

شکل گرفته وبتدريج  -در ان جوامع  – غرب داری در دوره مشخصی از انکشاف سرمايهشھری،  که انھم 

بدانيم ، به چه نتيجه ای چون چرا جھان شمول  و سپس انرا بدون دران شرايط تکامل  يافته ،  دانسته 

   !شد ھا؟ هچو ر ميکردم فک هيعنی مجموعه ای از چ با ان مواجه ايم ؟ ايا بھتر ازاينکه   خواھيم رسيد؟

   جمعيتی تعريف ميکنيم ، وبه استناد اين تعبير کاذب " سرريز"رانده شدن جمعيت ازتھران را به اصط,ح 

چيست ؟  پس تکليف   !! از ان استقبال نمی شود وروی دست ميماند ،  ساخت  از شھرجديد ميسازيم ،  پس



 واين سنجش  ایمبن. وغيره است  " حدبيش از " ، "بی رويه " پيش رو  وضعيت مشخص  يندوقتی ميگو

سپس ما انرا کپی ميکنيم خاصی شگل گرفته و که در روند تاريخیمعيار وھنجارھائی  نتيجه گيری چيست ؟

  ومرحلهء ويژه تحقق توسعه با توجه به ھمه جوانب وضع موجود، چارچوب سنجشی اين بايد اينکه  يا  ؟

: ان صورت درکه ،  ما به ھمه جوانب وضع موجودمان توجه ميکرديماگر ؟ تدوين شده باشد  ،در جامعه

را که مبنای نظری اش برداشت ھا ونسخه ھای ومسئله ساز  ورشکسته ءريزی استراتژيک شھریبرنامه 

مسئله اينجاست که برداشت . تحت عنوان اخرين دست اوردعلمی کپی نميکرديم  را نئوليبراليستسی است

است ، که  ای الگوھای کليشه ءو انچنان شيفته شته انگا ھمه چيز را ساده کشور، دررايج تکنوکراتيک 

      .ويژگيھای ساختاری وقانونمندی ھای انرا ازدست ميدھد ، جريان توان ديدن کليت روندھای در

 ش دروکنکااتژی ھدايت توسعه بخش شھری کشوراسترتدوين  برای اثبات ويا ازمون لزوم، بنا براين      

در  ،عاصر کشوروتحوIت مروند تغيير ھرچند به اختصارمروری نسبت به ميبايددر اھداف ومشی ھای ان 

ختاری روند ھای در جريان ميتوان کم وبيش ويژگيھای سا ان ،پس از  .ده تا پانزده دھه گذشته  داشت 

بيشتری رصد بادقت  دررابطه با موضوع مورد بحث را – توسعه نيافتگیگذار از -حله کنونی رمخاصه در

   .نمود 

  

  .نظری به روند تغيير وتحو�ت معاصرکشور         

پانزده دھه ی گذشته ،  دررابطه با شناسائی ودر واقع ريشه يابی  روند تغيير و تحوIت کشور ، در ده تا    

خوان  ھم ،ھدايت توسعه شھری  ءاستراتژی  لزوم تدوينيعنی  ،بحث  مورد باموضوعھمچنين دررابطه 

نخست ، روند تحوIت معاصررا به اجمال و درحد   وھماھنگ با روند توسعه کنونی وضروريت ھای ان ،

قضاوت ونتيجه  با ھدف توجه ما به اين روندھا .ميدھيم ه ھای عمده ان  ، مورد توجه قرارشناسائی مشخص

از روندھای مذکور است که بلکه بيشتر توجه مان به جنبه ھائی  ؛ نخواھد بود ھا انھای سياسی  گيری

 در اين زمينه ، تا اينکه بتوان .نموده اند وضعيت بخش شھری وتحوIت انرا بگونه ای ويژه مشروط 

ازتعبيرھائی که مبين بخشی ازواقعيت ھستند ، اما  تاثيرتعيين کنندهء چندانی دربوجود امدن اين تحوIت 



دررابطه با وضع موجود وريشه . ، دوری جوئيم  رداريم ، ندارندان قراودرنتيجه وضع موجودی که در

روند درجريان گيھای اصلی شناسائی ء ويژ:  ، ميتوان گفت   يابی علل ساختاری تاريخی شکل گيری ان

ولی توجه به انھا .  واقع مورد تائيد ھمگانند ودر ندارندبه ادله ای چندانی نياز" واستناد به انھا ھرچند ظاھرا

که  حال ازانجا .مشخصی ھمچون بحث حاضر باشد  ھای ه پژوھش وکنکاشی در زمينهگونھر ایميبايد مبن

 ن معاصرکه حول تحوIت تاريخی دورا ھائی دسترس ويا پژوھشھا ونظريه پردازیاغلب پژوھشھای در

  بوده ، درنتيجه کمتربا پژوھش ھایعد سياسی اين جريانات متمرکزتوجه شان روی بُ " معموI. انجام شده اند

، که به  وغيره فضائی -، فيزيکی  محيطی ،اجتماعی ، ساير ابعاد اقتصادی مربوط به  شخص ومستندم

با استناد به ناچار.  مواجه ايم روندھای مذکور انجاميده باشد ، درباره )تئوريزه نمودن(نظريه پردازی 

اد اقتصادی ابع اھد شدسعی خو حتی اIمکان ،تحوIت سياسی دوران معاصرا رابطه بدر ، موجود ھایتحليل

 ، دراين زمينه ھاراجامعه  ءتوان جوانب مختلف بخش شھریبجريان تاان حد که واجتماعی روند ھای در

 : ميتوان گفت بحث دمور یاسائی ويژگيھانبرای جستجو وش ، بنابراين.  دنگيرمورد توجه قرار ، تبيين نمود 

روند  ءھای عمده دوران معاصررا ھمچون نقاط عطفرويداد .اگراززمان حال به گذشته نظری بياندازيم  

اگر به ، : ميتوان گفت  ،وضعيت حاکمی ، در نظر بگيريم ھرمعين از ء دوره مذکور ويا اغاز و پايان

،  5 7انق,ب وتحوIت سی سال گذشته ،   تنشھا، اجتماعی کنونی  ، وضعيت سياسی وھمچنين اقتصادی

ب مشروطيت و حتی استبداد ، انق, 31تير  30، قيام  32مرداد 28، کودتای    42خرداد  15ھمچنين 

 ه یھم:  م,حظه خواھد شددھيم ،اين رويدادھا را مورد بررسی قرار وقوعتوجه نموده شرايط  ،رضاخانی

ھستند که مردم ما را درحال مبارزه مداوم ، برای نيل » پيوسته ای « اين رويدادھا جزئی ازروند تاريخی 

تجلی ميافته ، قرار وتحقق توسعه  سلطه خارجی واستبدادداخلیھائی اردرر" خود ، که نھايتاه مطالبات ب

قد متی حتی دويست " عم,ق,ب مشروطيت اغاز شده ،اين روند درواقع ازسالھای پيش ازان. ميداده است 

وم و ويژگی وشکلء گاه متفاوت اين رويدادھا ، بازھم نميتوان ، اين يا بنا براين ، باتوجه به تدا. ساله دارد 

ان را انق,ب واين را توطئه "مث,. را ناديده گرفت  ان رويداد را پديده ديگری پنداشته ، پيوستگی رويدادھا

يا ان بخاطر و !  بلوا بود ! انق,ب نبود ، قيام کور بود " يا اينکه پنداشت ، ان يکی اص, .  خارجی دانست



ھمه اين رويدادھا جزئی ازيک روند اجتماعی،   .وب,خره بی پايه گوئی ھائی ازاين سنخ !  منافع نفتی بود

تغيير ت سال گذشته ادامه داشته والبته حتی دويس ، سياسی، تاريخیء مشخص اند که دراين بيش از يکصد

، يکی بوده است  ی انھا با وجود تحول وتکاملھدف اصل" ولی نيروی محرکه ونھايتا . وتحول نيز يافته اند 

درھرمقطع تاريخی  -بعلت تغيير وتحوIت ساختاری طی دوران مورد بحث  -منتھا ، به ھمين سبب .  

درانق,ب مشروطيت با توجه . ی دران دست باI را داشته است گرايش اجتماعی سياسی عقيد تی ء مشخص

ترقی ،  ضد استعماری جنبش مليونتوسعه جامعه وبنوعی اغاز ن ودرجهبه شرايط داخلی وخارجیء ان زما

  بسيار مطالبات مردم توسط شھرنشينان شرايط کشور،دران ايام بخاطر. ندرا داشت، دست باIتجدد خواھان و

سلطه اين مطالبات رھائی ازطبيعی است در.  پيشه وران وبازاريان مطرح ميشد  ،نخبگان معدودی قليل و

ورود اين جنبش را ناشی ازبيداری و " اما ما معموI.  متکی به ان ھدف اصلی باشد  خارجی واستبداد

اين جنبش حتی بزعم ؟ چون درظاھرچرا . انديشه ھای فرنگی درقالب ازادی خواھی به کشور ميدانيم 

 ھرچند اما. بصورت ھدف وانمود ميشد ، برخی از نخبگان ان زمان فرنگی مآبی ودر واقع شبيه انھا شدن

امعه ، يعنی فقر نکبت شرايط عينی جا انکارکرد ولی نيروی محرکه جنبش را رنميتوان اين گرايش وتاثيران

 واقع دردرچون شرايط اين دوران . ارجی بود شکل ميداد که بوضوح ناشی از سلطه منافع خواستيصالی 

 شرايط واحولی بود کهن وپاريس، ، تحميل عھدنامه ھای ترکمن چای ، گلستا پیی پی درنتيجه شکست ھا

ھرچند بظاھر  ،اورده بود در راتیت جامعه مستعمھای پيش گفته ، اقتصاد وجامعه ما را بصورشکست 

چنان اسير  .موجوديت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ما چيزی باقی نگذاشته بود سلطه از ! مستعمره نبوديم 

    . وجود راھم نداشت  اظھار امکان حداقله نحيف ورنجورجامع چنگال ان بوديم که

   بدست اوردن صاحب اختيارینيروی سياسی ايکه  " ا ويا دقيقادرجنبش ملی شدن نفت ، ملی گراھ        

چون .  تند راھدف سياسی خود قرار داده بود، از ساير جريانات سياسی پيشی گرفکشور) سوبرانی ( 

م انق,ب مشروطيت ، بتدريج ضرورت  رقی مستعمراتی عل" وتدوام سلطه عم,جامعه شرايط حاکم بر

اين شرايط  . کشور ورھائی ازسلطهء  بويژه اقتصادی را مطرح مينمود ) سوبرانی(صاحب اختياری 

که سلطه گران درچندسال پس از جنگ و  ،ضعف ومشغوليتیرا ميبايست تا اندازه ای ناشی ازبوجود امده 



تا انجا که سست شدن نيروی سلطه . دانست  ، ودنددچار ان شده ب دوم جھانی،  در اثر خرابی ھای جنگ

در  اکثرجوامعدراين سالھا در. رمايه داری ميتوان شاھد بود حاشيه سدرکل جھان در" در ان سالھا را تقريبا

ھرچند .  مواجه ھستيم  خواھی وخود مختاری »سوبرانی « خواھان صاحب اختياریجنبش ھای  با حاشيه

ان در.  ئی از سلطه مستقيم استعمارگران ، در قالب نيل به استق,ل ھمراه بودکه اين جنبش ھا گاه با رھا

سراسرجھان تحت سلطه با مي,دی در 60و 50 ه ھایتا اواخر دھ دوم جنگاتمام  از  پس سالھا يعنی

جنبش استق,ل طلبانه حتاوی وسوکارنو : ازان جمله . ورھائی بخش مواجه ايم طلبانه  جنبشھای استق,ل 

 ،نجيب وناصر در مصر : بعد چندسالیچين ، Iی در ناِ مائو وچوِ ، ندونزی ، گاندی ونھرو درھندادر

ارژانتين ، جتوليوورگاس ه ، سکوتره ، نکرومه ولومومبا درافريقا ، خوان پرون درشوکروالقوتلی در سوري

غلب کشورھای ادر ، رانيستوِب استق,ل طلبانه وسُ  ھای در کوبا وبسياری از جنبش ،  کاسترو برزيلدر

  .  را ميتوان نام برد پيرامونی وتحت سلطه 

روطيت توجه به تجربه دھه ھای بعد از مش بادر کشور ماھم ھمانند ساير جوامع تحت سلطه ،        

ھم دريافتند که انچه غرب  حتی نخبگان تحت تاثير فرنگمطالبات جنبش بتدريج بسيارعميق تر شده واينبار

اين صورت ودر. است ) سوبرانی (اختياری  بلکه نيل به صاحب . نيست غرب ی با فرنگنيم ھم شکلآفاقد 

ھمچنان که تا زمان حاضر -مبتنی برمرده ريگء اقتصاد مستعمراتی"ست که ساختارمناسبات سلطه ،عم,ا

م را ميتوان درھم شکسته وزمينه را برای ازاد سازی وپويائی نيروھای خ,ق جامعه  فراھ -ادامه دارد 

 .اورد 

ی خواه قبل از بااينکه مطالبات مردم  دنباله مطالبات سرکوب شده جنبش ملی وسوبران 57اما درانق,ب    

شکل گرفته بود که ، رھبری   32سال پس ازسر کوب سال  25در بود ، شرايط بگونه ای  32کودتای

 -حين انق,ب شکل گرفت  که  رھبری شان درعمل ودرواقع -روحانيت با حمايت وسيع توده ھای مردم  

صلت خمرحله انچه بايد بدقت مورد توجه قرار گرفته و بنابر اين ، دراين. I را پيدا  کنند توانستند  دست با

جوامع پيرامون سرمايه درکشوروھمچنين در 32 سالسال پس از 25يابی شود ، تحوIتی است که طی 

 . داری بوقوع پيوسته است 



اتء اين حرکت بيش از يکصد ساله ھمواره ، بطور مشخص وبصورت غير قابل اما ، مطالب  ---      

     حصول صاحب اختياری، خواھی ويا رھائی از سلطه خارجی » استق,ل« انکاردرقالب دو ھدف عمده 

استبداد داخلی ، که ھردو درنھايت ويا دست اخر خواھی ويا ازميان بردن » آزادی« ملی  و) سوبرانی( 

  . که اند ، مطرح شده انددوروی يک س

، اھداف اين جنبش بيشتر  در مشروطيت وحتی درجنبش ملی شدن نفت" در مراحل اغازين ، فرضا ---     

 ءسياسی واجتماعیبوده ، کسب حقوق مدنی ، بارزه با سلطه استعماری معطوف به استق,ل طلبی وم

  .  شھروندان درپی استق,ل طلبی مطرح ميشده است 

 

تا زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت ھدف ء استق,ل طلبی ، رھائی از سلطه : اين ميتوان گفت  بربنا --- 

  .استعماری وصاحب اختياری ملی، عمده تر بوده است 

افزايش : امعه ، ھمچون بعلت شتاب گرفتن تغييروتحوIت ج 32مرداد  28کودتای ازسالھای بعد از --- 

  فروپاشی نسبی بخش روستائی: چون ، ھمع ان ، اغازدگرگونيھائیجائی وسيتحرک وجابسريع  ترجمعيت ، 

متفاوتی مواجه " کام, کيفیو کمی، باشرايط وتحوIت داخلی وخارجی ، گسترش شھرنشينی وساير تغيير

در نتيجه ظھورء کمبودھا ومعض,ت وسيع ويا به بيان ديگربرم, شدن عقب ماندگی وتوسعه . شديم 

ه ، بود ک فضائی -فيزيکی درھمه ی زمينه ھا ی اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ونيافتگی ء عميق جامعه 

 برحجم شان افزوده ميشد درسطح افکاری که روزبروزئضرورت ازميان برداشتن ويا تعديل کاستی ھا 

  .ی جديد ميافتند مطالبات ازادی خواھانه  شکل ومحتوا اين تغيير وتحوIت در نتيجه. يافت ماشاعه  عمومی

ازسلطه استق,ل طلبی ورھائی مطالبات ازادی خواھانه ورھائی ازاستبداد نيز با ازاين پس  ، دين ترتيبب

 اصلیء خودرا در  »نيروی محرکه« مطالبات مذکور. طراز شده ، بسرعت رو بفزونی نھادھمخارجی 

 که ئی ھائی مشک,ت ونارسا.  ميگرفتندع از دشواری ھا ونارسائی ھای روزافزون زندگی روزمره واق

ضطراری حالتی حاد وبسيار ا ، وضعيت کلی شان امروزه ، کهخاص جوامع  پيرامونی ھستند » "دتاعم«

عين نيست در برخی ويا در اکثرانھا درھمه اين کشورھا يکسان مورد نظردراضطرار.  بخود گرفته است 



بدون چاره ونوميد کننده " حال اضطرارحزن انگيز وظاھراشکل ايستا ودر" فع, وضعشان، ناپايداری 

اما دربرخی ازاين کشورھا ھمچون کشورما انھم بدIيل مشخص ساختاری تاريخی با . بخودگرفته است 

قبول ميبايست نخست مشک,ت چرا ؟  برای يافتن پاسخی قابل !  وضع پرت,تم وبسيار پويائی مواجه است 

برخی از اين معض,ت اجتماعی   .د جستجونمووسپس ويژگی انھا را را فھرست گونه مطرح پيش رو

، بصورت بيکاری پنھان نيروی کار» فوق ذخيره«بيکاری ، انھم باوجودحجم عظيمی از :   عبارت از 

 متعارف ودر وضعيت بصورت غيرکه وضعيت اشتغال در جامعه را  ، اشتغال کاذب وخودگردان ،واشکار

قطبی شدن فقر تھيدستی وافت درامد اکثريت جامعه ، مقابل تداوم مداوم در  ءگرانی  .قرار ميدھد  اضطرار

ھای ديگری که بعلت تداوم اين جامعه وب,خره مشک,ت و گرفتاري و بحاشيه رانده شدن اکثريت عظيم

فقدان حقوق ، تصميم گيريھا  عدم امکان مشارکت مردم در. رعمل ھمه مردم باان مواجه اند وضعيت ، د

روز افزون مشک,ت  گسترش" رعمل علت اصلی بوجود امدن ونھايتامدنی وسياسی اکثريت جامعه که د

نی متنوعی که خصلت ھمه گيردارند،  يعک,ت ومعض,ت و نابسامانی ھا ی ب,خره مش  .پيش رو است 

،  نھمآواکنش در مقابل ،  بھين سبب طبيعی استکه . ميدھند ھای اجتماعی را درتنگنا قرارکليه طبقات وIيه 

واقع جنبش اجتماعی ودر مقابل ان ،بنابراين واکنش در. داشته باشد ماعی نيازيه ھا وطبقات اجتI یبه ھمه ِ

.  مييابد» کثيرالطبقه « خصلتی "نتيجه ماھيتادر، بوده ھمه گير اين واکنش جمعی شکل ميگيرد ،که دراثر

توان ريشه ھای ھرچند مي! يعنی مطالبات مردم ھمگانی بوده و مشخصا بصورت طبقاتی ظاھرنمی شوند 

استيصال طبقه کارگر " يا عم,فوق بھره کشی وتضاد طبقاتی ناشی از. نمود مشاھده طبقاتی انرا بوضوح 

ولی بعلت عدم ثبات و وضعيت غيرمتعارفی .  نيروی کاردرعمق اين جنبش است سطح وسيع تری کل ودر

اجتماعی  –ی ساختاری اقتصادی نتيجه ويژگيھا" مشک,ت روبه افزاش ، که عمدتاکه ھرج ومرج ناشی از

مقايسه با ساير کشورھای توسعه نيافته در جامعه ما  از رژيم ای نسبتا خاص دريا انچه بگونه معاصر، 

بورژوازی  در سطح وسيع تری،سرمايه دارو" ونه طبقه اسما طبقه کارگرنه  سابق تاکنون شکل گرفته ، 

يک » قائم به خود« پروسه توليد اجتماعی  درخودراطبقا تی  وگرايشھای  فرصت اينکه مطالباتجامعه 

مشک,تی بدين ترتيب در چنين وضعيتی . د ند را بدست نمی اورنپارچه وسازمان يافته تر مطرح گردان



وب,خره بيکاری ، گرانی ، وابستگی اقتصادی ، مشکل مسکن ، رفاه عمومی ، امنيت اجتماعی : مانند 

و ب,خره کمبودھای وسيع در محيط زند گی  ی چون ترافيک شھریازادی ھای سياسی ويا حتی مشک,ت

به  اما ،تحميل ميشوداقشار حقوق بگيرروز مره ، ھرچند در نھايت زيانش عمدتا بر طبقه کارگر وساير

  .مطرح ميگردد) کل جامعه( درقالب مطالبات جمعی"سبب علل پيش گفته ، فع,

، ھمه ی Iيه ھا وطبقات جامعه را دچار » ھمگانی« يتیبصورت  نارضانخست ، مشک,ت  کمبودھا و  

  .  د  وتنگنا نموده  ، وبھمين سبب بصورت ھمگانی کثيرالطبقه ويا دغدغه ھمه ظاھر ميش

ناکامی ونا کارامدی حکومت سابق ودستگاه اجرائی کمبودھا ونابسامانی ھای پيش رو، اثرمشک,ت ودر     

در امر معض,ت مذکور، ھرزمان بيشتر ضرورت مشارکت مردم فاسد ان ، جھت رفع ويا تعديل کمبود و

امده به  ھا ھم به ستوهکه بی تفاوتچنان برھمگان تنگ ميشد "يعنی وضع بعضا. احساس ميشد  تصميم گيری

  نھايت شکل سياسی بخود گرفته ، بصورت مطالباتت مورد بحث دررضرو. جمع معترضين می پيوستند

وق مدنی ،  سياسی  واجتماعی شان در قالب ازادی خواھی ، صاحب کسب حق:  مشخص ترمردم يعنی 

  .مطرح ميگرديداختياری وحق تعيين سرنوشت خود ، 

تا اينجا ، شرايط بوجود امده افزايش معض,ت وعدم توانائی رژيم سابق به پاسخگوئی به ان کم وبيش      

،  در ان سالھا ، حتی درشرايط کنونی شبيه وضعيتی است که سايرکشورھای توسعه نيافته وتحت سلطه ھم 

ھرچند که .  اما درميان ھمه اين جوامع وضع کشورما تاحدی استثنائی بوده وھست . نيز با ان مواجه اند 

  .شبيه به يکديگر نبوده است  " بھرحال وضعيت ھيچ يک ازجوامع تحت سلطه نيز کام,

  

  .حت سلطه ھا  استثناھا ويا تفا وت ھای ساختاری ما با ساير ت     

انق,ب مشروطيت ايران دردورانی بوقوع پيوست که  نيروی حاکم درجامعه ازاقليتی متشکل از فئودالھای   

اين اليگارشی در   . بتدريج رو به زوال وتحليل ، تجاروصاحب منصبان کشوری ولشکری تشکيل ميشد

ی در پی وتحميل عھدنامه ھای شکست ھای پکه کشورايران دراثر: شرايطی حاکم برسرنوشت کشور بود 

خود را دست داده بود توليدی  -توا نائی وبنيه اقتصادی، بکلی  وپاريس لندن ھایترکمن چای وگلستان وپيمان



اين شکست پی در، درنتيجه اين وضعيت تاسف بار طبقات اجتماعی که درروند توليد جامعه نقش داشتند و

 حال تکويندر توسعه روند ای که ويا مراحلی مرحلهدر "يقادقھای ساختاری ،درواقع درھم کوبيده شدنھا 

وضعيت . خود شدند  دست دادن توان سازماندھی ونقش افرينیازو ، دچار ھرج ومرج بودند اوليه  مراحل

 رکشورھای سرمايه داری  پيرامونیءمقايسه با سايحتی در ، ضعف وتحليل ساختاری شد کهبگونه ای دچار

دراقتصادھای . بود روبزوال وعقب مانده تر تاريخی ،  –ا ، به علل ساختاری ھم قد وقواره با کشورم

محلی يا صاحبان )  حال ھرچند توسعه نيافته ( نوعی طبقه بورژوازی ويا سرمايه دار، مستعمراتی سابق

(   زمين داران ويا گردانندگان اقتصاد مستعمراتی  -اوليه صادراتی  قدرت وسرمايه ايکه توليد کننده مواد

اين سرمايه داران به سبب ارتباط .  بودند ، شکل گرفت  -) پ,نتاسيون    ، در امريکای Iتين اقتصاد کشت

شان با بازار جھانی ھرچند فعاليتشان نخست  مبتی بربرده داری وسپس فوق بھره کشی از نيروی کار بود 

در امريکای Iتين، " فرضا .ه ای بودند قابل م,حظ" به انباشت سرمايه نسبتاء اينھا ، قادر، ولی با ھمه 

ان گسترش واردات کاIھای مازاد ا نباشت اقتصاد کشت با انتقال به شھر زمينه رونق اقتصاد شھری وامک

پس از بسط واردات  .را فراھم اورد  -کننده مواد اوليه توليد ميشدند  که عمدتا درکشورھای وارد - مصرفی

  زمينه برای تحقق روند توسعه صنعت کشت ،وم انتقال انباشت اقتصادفی وتداوگسترش نسبی کاIھای مصر

روند صنعتی « بنابراين توسعه صنعتی ايکه بعد ھا بنام  .  مبتنی برصنايع جايگزين واردات فراھم شد 

بلکه با  ، معروف شد  ، روندی مبتنی برانتخاب ويا سياست خاصی نبود» گزين واردات يشدن مبتنی بر جا

  . تاريخی مشخصی ، اين جوامع بدان سوق داده شدند  -شرايط ساختاریتوجه به 

به علت تدواوم روند " اساسا) دھه بيست و سی مي,دی به بعد ( اما در مقابل در کشورما دران دوران       

حال با وجود مناسبات توليد مبتنی برفوق  -داری ويا توليد اقتصادی ه روبزوال پيش گفته ، چنين سرماي

که مازاد نسبتا قابل م,حظه ای حاصل فعاليت توليدی اش باشد  ،    -ره کشی نظير اقتصادھای کشت بھ

عھدنامه ھا وسلطه عميق قدرتھای چون درواقع ازايران پس از !داشت حتی در حداقل ان ھم امکان وجود ن

!  بود نمانده  چنگال نفوذ سلطه گران چيزی باقیپوست واستخوان انھم درانگليس جزاستعماری روس و

اليگارشی حاکم  طبقه سرمايه دار محلی بب با روبه زوال رفتن نيروھای ازنظر اقتصادی  فعال دربھمين س



ما روند احداث صنايع جايگزين  سبببھمين ! شکل نگرفت  ، انھم، حتی بصورت عقب افتاده ونيم بند  فعال

دست کم سه ) فای نقش انباشت فوق الذکر شدھنگامی که در امد حاصله ازنفت قادر به اي(  واردات را  

وبازار محلی چون اليگارشی حاکم !  شروع کرديم  ،  ھاIتين امريکائی " ، نسبت به فرضا چھار دھه بعد

سالھای دھه ھای اوليه سده خورشيدی کنونی تا اواخر دھه سی   !ھنگام نداشت  امکانات مالی Iزم را تا ان

بود که ،  کمبود امکانات بحدی ،عمومی ، بازار داخلی بسيار محدود وعقب مانده رتداوم فق:  مرا بياد بياوري

  .به پرداخت حقوق ماھانه کارمندان خود نبود گاه دستگاه دولتی قادر

با تبعيت ازنسخه ھای خط دھنده سلطه ) سالھای ميانی دھه سی خورشيدی ( اکنون از اين سالھا به بعد     

حاکم   بکمک نخست استقراض وسپس بتدريج درامدھای حاصله ازصادرات گران خارجی ومنافع رژيم 

نفت  ، تغيير وتحوIت  اقتصادی ، اجتماعی ، امنيتی ء کم وبيش ويژه ای درکشوربوقوع پيوست که بدون 

اسخ بسياری از پرسشھا را توجه ھمه جانبه وخصلت يابی جز به جزو ويژگی ھای ان مشکل بتوان پ

  .دريافت
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