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پیامدهای استعماری اروپاییان در مشرق زمین و ایران
سیدعباس رضوی پیرانشاهی



گروه تاریخ ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران.

چكیده
گسترش سرمایهداری(صنعتی وتجاری) اروپا به عنوان یك پدیدۀ اقتصادی واجتماعی پیامدهای
فراوان و گوناگونی در اروپا و جهان به دنبال داشت .دگرگونیهای بزرگی در صنعت،
كشاورزی ،تولید ،حمل و نقل ،و....ایجاد نمود .به مناسبات فئودالی پایان داد و در نهایت شکل
تازهای از استعمار را رقم زد .استعمار به معنای عمران و آبادانی است و استعمارگران مدعیاند
كه دركشورهای «عقب افتاده» عمران و آبادانی و برای مردم این كشورها رفاه به ارمغان آورده -
اند! این ادعا به تعبیری قابل تأمل است ،اما یقیناً نیت و هدف اصلی آنها بر سازندگی مستعمرات
نبوده است! توضیح اینکه :پس از انقالب صنعتی ،تولید به شکل بیسابقهای افزایش مییابد
بنابراین-9آنها برای فروش تولیدات خود نیامند بازار میشوند -2منابع و معادن اروپا جوابگوی
نیازكارخانههای صنعتی نیستند ،پس صاحبان این صنایع بیش از پیش رو به مشرق زمین می-
آورند .اما دستیابی به این كار چندان ساده نبود .ابتدا باید مشرق زمین را از تولید كاال بازدارند،
سپس برای فروش كاالهای خود در این كشورها (هند و ایران و )...امکاناتی را فراهم آورند،
آنها در این راه هركاری را جایز میدانستند .حاكمان و درباریان ناالیق ،بیتدبیر ،عشرتطلب و
بیسواد این كشورها برای نفع شخصی خود ،ننگینترین قراردادها كه كشور را به نابودی
میكشاند با اروپائیان منعقد میكردند .اروپائیان برای اجرای این قراردادها ،پیش از هر چیز نیاز
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داشتند تا این جوامع غیرمصرفی را به یك جامعهی مصرفی تبدیل كنند .بنابراین تسلط همه
جانبه اروپاییان در مشرق زمین از اصلیترین پیامدهای استعمار بود! اما چگونه این واقعه رخ
داد؟ پیامدهای آن چه بود؟ چرا برخی معتقدند امروز دیگر دوران استعمار به سرآمده است؟
چه عواملی غیر از استعمار در عقب ماندگی مشرق زمین مؤثر بوده است ؟ تالش بر این است
تا به این پرسشها پاسخ داده شود.
کلید واژگان :اروپا ،مشرق زمین ،استعمار ،ایران ،هندوستان.
مقدمه
تحوالت و دگرگونیهای بزرگ صنعتی و تولیدی(قرنهای 94و91م اروپا) از انگلستان آغاز
شد و به سرعت در اروپا و دیگر كشورها (آمریکا و ژاپن و) ...گسترش یافت .انقالب صنعتی
كمتر از یك قرن چهرهی روستاها و شهرها را در اروپا دگرگون كرد و تغییرات زیادی در نوع
زندگی انسان پدید آورد .تأسیس كارخانههای جدید ،دو نیاز بزرگ و اساسی را به دنبال
داشت)9 .نیاز به مواد اولیه و نیروی كار  )2نیاز به بازاری برای فروش تولیدات جدید
صنعتی(كاالها).
بازارهای اروپا به سرعت اشباع شد ،زمین و معادن توان تأمین مواد اولیه كارخانهها را از دست
دادند .صاحبان این كارخانه ها در پی یافتن و تهیه مواد خام و بازارهایی برای فروش كاالهای
خود ،راهی سرزمینهای خارج از اروپا گردیدند .این موضوع اگرچه پیامدهای مثبتی در اروپا
و جهان به دنبال داشت ،اما بسیاری از عوامل زندگی نابسامان و نامطلوب بشر ریشه در همین
دوران دارد .به عبارت دیگر ،اگر چه انقالب صنعتی پیامدهای مثبت و هم منفی بسیاری به
دنبال داشت اما پیامدهای منفی آن برای بشر فالكت بیشتری به دنبال داشتند .اگرچه ماشینی
شدن در بسیاری موارد ،رفاه انسان را به دنبال داشت ،اما باعث رشد هرچه بیشتر بورژوازی
صنعتی گردید .یعنی طبقه ای نو پا كه حیات آن بسته به سود و سود هرچه بیشتر بود! و هرچه
این سود و بهرهمندی بیشتر میشد ،انبوه بیشتری از مردم(غیرسرمایهدار) به فقر و فالكت دچار
میشدند .این موضوع به اروپا محدود نماند و به سرعت سراسر جهان را دربرگرفت .ماحصل

پیامدهای استعماری اروپاییان در مشرق زمین و ایران 21 /

گسترش آن در جهان پیدایی استعمار نو و فالكت هرچه بیشتر برای مستعمرات بود كه تا كنون
ادامه دارد!
انقالب صنعتی پیامدهای فراوانی در اروپا و جهان به دنبال داشت ،دستاوردهایی كه شاید در
هزاران سال زندگی پیشین به خود ندیده بود .اختراعات و اكتشافات فراوان ،رشد شهرنشینی،
بهداشت ،رفاه ،تقسیم كار ،تغییر ساعات كار ،تغییر در نوع غذا و پوشاك ،تفریحات ،همچنین
رشد طبقهی نو پای بورژوازی صنعتی و هزاران مورد دیگر .یکی از اصلیترین پیامدهای
انقالب صنعتی افزایش تولید بود .بازارهای اروپا به سرعت از این تولیدات اشباع شد .پس
صاحبان این صنایع(بورژوازی) جهت یافتن بازاری برای فروش تولیدات خود و تهیه مواد خام،
راهی كشورهای غیر اروپایی(آسیایی ،آمریکایی و افریقایی)گردیدند ،و شکل تازهای از
استعمار و استعمارگری پدید آمد كه به سرعت چهرهی جهان را به نفع خود دگرگون كرد.
بدین شکل كه؛ هرچه كشورهای استعمارگر به سوی دگرگونی و پیشرفت وكسب سود هرچه
بیشتر پیش میرفتند،كشورهای مستعمره دچار زندگی سخت و فالكتبارتری میشدند.
بنابراین پرداخت به موضوع صنعتی شدن و رشد بورژوازی در اروپا و جهان و پیامدهای -مثبت
و منفی-آنکه رشد وگسترش استعمار را به دنبال داشت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و
برخالف نظر برخی كه معتقدند دوران استعمار به سرآمده است ،باید اذعان داشت كه استعمار
و استعمارگری همچنان وجود دارد و به اشکال مختلف جهان را در اختیار دارد و بلکه بسیار
بیشتر از پیش! یکی از اهداف این مقاله پرداختن به مقولهی استعمار است و اینکه چگونه مانع
تحول دركشورهای دیگر شده است و چرا نمیشود پایانی برای آن متصور شد.
بحث
رشد سرمایهداری و پیدایش انقالب صنعتی باعث ایجاد شهرها ،رونق تجارت؛ صنعت و تغییر
در نیروهای تولید(پیدایش دو نیروی جدید یعنی كارگران و سرمایهداران)گردید .تولید
ماشینی(انقالب صنعتی) نظام اقتصاد سرمایهداری را گسترش داد و در نظام فکری بشر تحوالتی
بهوجود آورد .انقالب صنعتی اخالقیات بشر را تغییرداد .به عنوان مثال؛ با تغییر نظام اقتصادی و
پیدایش سرمایهداری بزرگ ،نقش والدین در اقتصاد خانواده بسیار ضعیف گردید و پدر و مادر
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نقش اخالقی خود را در خانواده از دست دادند .نگاه مذهبی به زندگی تغییر كرد .تعداد و تنوع
جنایات افزایش و روح از خودگذشتگی و قهرمانی كاهش یافت و !...تا پیش از انقالب صنعتی
و ماشینی شدن تولید (پیش از قرن هیجدهم میالدی) تقریباً دنیا در یك سطح اقتصادی و
اجتماعی به سر میبرد .افزایش تولید در اروپا به سرعت بازارهای اروپا را اشباع كرد ،پس
صاحبان صنایع را هر چه بیشتر متوجه مشرق زمین نمود .یکی از راههای قدرتگیری اروپا آن
بود كه توانست بسیاری از نیازهای خود را از طریق نفوذ در شرق تأمین نماید .سرمایهداری
آغازگر تمدن معاصر غرب است ،غرب آنگونه كه خواست رشد كرد و همان گونه كه
خواست مانع رشد مشرق زمین گردید .بدون استثمار بیرحمانه كارگران ،زمینه انباشت سرمایه
و پیدایش سرمایهداری ممکن نبود .سرمایهداری با تبدیل اقتصاد تجاری به اقتصاد صنعتی تحول
مییابد و مهمتراینکه با استفاده از منابع و ذخایر طبیعی جهان به ویژه فلزات قیمتی ،معادن و
نیروی كار ارزان ،سرمایهداری جهانی را به وجود آورد و هرچه بیشتر رشد كرد .اما این
تحوالت در مشرق زمین و ایران رخ نداد و اقتصاد آن در یك چرخهی نامناسب به غرب وابسته
ماند .به عبارت دیگر در شرق نه مناسبات پیشین كشاورزی ادامه پیدا كرد و نه مناسبات سرمایه
داری– آنچنان كه در غرب بود -رشدكرد! « .زمین مطلوب وآب الزم ،برای افزایش تولید
اندك بود .آبیاری مصنوعی در ایران ،قنات،كاریز ،چاه وكانالها ،نیروی عمده را ازكشاورزان
و جامعه میگرفت! موانع اصلی پیدایش سرمایهداری در ایران نظام ارضی ،وجود قبایل
كوچنده ،ادغام تجارت و كشاورزی و پیشه و زراعت بودند .از نظر اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی ،در ایران انقالب به معنای كالسیك آن ،كه در غرب بارها اتفاق افتاده بود رخ
نداد.آنچه بود عمالً جنگهای قبیلهای ،فرقهای و دینی بود .دلیل اصلی آن نابرابری و نبود
قدرت مركزی و پراكندگی گروههای اجتماعی بود،كه آن نیز زاییدهی اوضاع ،طبیعی و ارضی
ایران بود .نتیجه آنکه مناسبات سرمایهداری در اروپا به مانند اسبی بود كه كالسکهی تمدن اروپا
را به جلو كشید .رشد علوم ،انقالب صنعتی ،تحوالت مدنی و سیاسی نیز در رشد تمدن اروپا
تأثیرگذار بودهاند .این تحوالت در ایران رخ نداد و این كشور همچنان در مناسبات نامناسب
پیشین باقی ماند! سرمایهداری اروپا به دنبال دستیابی به دو نیاز متوجه مشرق زمین به ویژه
هندوستان و ایران گردید .اینگونه بود كه استعمار با شکل و شیوهی تازهای ظهور میكند و نه
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تنها مشرق زمین بلکه جهان را تحت سیطرهی خود در میآورد» (علمداری .)299 :9343،برخی
دانشمندان عوامل دیگر را بیشتر از عامل استعمار در توسعه نیافتگی ایران دخیل میدانند ،مثال
پس از سقوط ساسانیان نظام خلیفگی در ایران اجازه رشد به نظام فئودالی و قدرتهای محلی
نداد و نظام اقطاعداری مانع از سازندگی وآبادانی زمینها و رشد كشاورزی شد« .نظام فئودالی
در ایران ،نظامی اقطاعداری بود كه به عنوان نظام شبه فئودالی از زوال شیوهی تولید آسیایی
پیشین به وجود آمده بود .مالکیت اروپایی یك مالکیت ثابت و مستقر ،ولی مالکیت مالك
بزرگ ایرانی در دوران اقطاعی ،مالکیتی متزلزل و متکی به دستگاه سلطنت وحکومت مركزی
است و با تغییرسلسلهی سالطین به مالکیت او نیزخاتمه داده میشود( ».خنجی)43 :9354 ،
خانم لمبتون درمورد وضعیت زمینداری و كشاورزی در ایران چند ویژگی را مطرح میكند:
«..... )9مسئله كمبود آب (تعیین محل سکونت به دلیل دوری یا نزدیکی به آب ،چگونگی
احداث مزارع به دلیل منبع و مقدارآب ،چگونگی مالکیت بر زمین وكمبود آب) مالکیت
اشتراكی بر زمین را به وجود آورد)2 .چگونگی شکل توزیع جمعیت در ایران تأثیر فراوانی
برتحوالت سیاسی داشته است .این ویژگی(پراكندگی) تشکیل دهکدههای پراكنده ،را به دنبال
داشت .دهکدهها اساس حیات اجتماعی ایران را تشکیل میدادند .سازمان دهکده مانع شکل -
گیری مالکیت فردی در ایران میشد ،یعنی مانع تحول به سوی سرمایهداری بود)3 .ایلی بودن
جامعه ایران عامل دیگری بود( .هویت فردی الزمهی توسعه مناسبات سرمایهداری و جامعه
مدنی است و این در ایران شکل نگرفت) )8.نبود توان مالی زارعین )5رسم بیگاری
كشیدن(ارباب و مالك از دهقان كار مجانی میكشید) )6 .مالك در ده و زمینهای خود
زندگی نمیكرد{ .برعکس اروپا}مالك گذشته از زمینداری به كار تجارت هم میپرداخت و
این موضوع مانع جدایی زراعت و حرفههای فنی میشد و این موضوع مانع گسترش سرمایه -
داری در شهرها گردید .یعنی تفاوتی ساختاری میان ده و شهر به وجود نیامد .این امر باعث
سلطهی زمینداران تاجر بر اقتصاد ایران بود(لمبتون« .... .) 59 :9362 ،برنیه »9شکل اساسی تمام
پدیدههای شرق را در این امر مییابد كه در تركیه ،ایران و هندوستان مالکیت ارضی خصوصی
وجود ندارد( ...شیخاوند)62 :9343 ،
1. Bernie
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«دراروپا ،فئودالها در قلعههای خود زندگی میكردند و اقتصاد شهری به دست پیشهوران و
بازرگانان نوكیسه اداره میشد .این تفکیك ناشی از سرشت نظام فئودالی اروپا و فراهم شدن
زمینههای جدایی پیشه و زراعت بود .در ایران اربابان دستی بر زراعت و دستی بر تجارت

داشتند( ».اشرف .)26 :9351 ،نکتهی مهم كه باید در نظر داشت این است كه در اروپا فئودال-
ها و بازرگانان دو طبقهی جدا از یکدیگر بودند... .در ایران منافع حاصل از مناسبات كشاورزی
وكارهای تجارتی به یك طبقه ،یعنی مالکان تعلق داشت .تاجر منافعش در این بود تا دهقانان
همچنان وابسته به زمین باقی بمانند و روستا وكشاورزی روستایی از رونق نیفتد ،تاجر تالشی
برای رونق صنعتی نداشت ،و به جای گرایش به تولیدات صنعتی به خرید و فروش كاالهای
صنعتی تولید شده توسط دیگران (اروپائیان)
میپرداخت .بنابراین ،در ایران ،نه تنها تالشی برای صنعتی شدن جامعه صورت نمیگرفت بلکه
مانع رشد صنعت ملی هم میشدند .این روند در اروپا (افول جامعه فئودالی و رونق بازرگانی)
باعث انباشت سرمایهی پولی گردید و این سرمایه در صنعت به كار گرفته شد .قدرتگیری
مالی بازرگانان و صنعتگران ،نفوذ سیاسی و اجتماعی آنها را در جامعهی اروپایی افزایش داد.
حال این سؤال پیش میآید كه چرا جامعه ایران را سرمایهداری نکرد؟
در ایران دولت{حاكم} خود را صاحب كل زمینهای كشور میدانست و برای كنترل زمینها
آنها را به وابستگان ،درباریان و امرای خود میسپرد ،حتی زمینداران بزرگ امنیت نداشتند و
نمیتوانستند زمینهای خود را از دست درازی دولت حفظ كنند .این وضعیت تا زمان رضا شاه
پهلوی هم ادامه داشت .رضا شاه قصد داشت به نفع حکومت مركزی از قدرت بزرگ مالکان
بکاهد( .جامی )953 :9355،شاه خود را پدر ملت ،و ملت را فرمانبردار خود میدانست .فئودال -
ها نمیتوانستند امالك خود را در مقابل تجاوزات دولت حفظ كنند .این مناسبات مانع بزرگی
در راه رشد جامعه مدنی ایران بود ،چرا كه اساس رشد جامعه مدنی را همکاری داوطلبانه
تشکیل میدهد نه اجبار دولتی! بدین شکل نه فئودالیسم در ایران رشد كرد و نه سرمایهداری.
ازآنجا كه برای مالکین در ایران هیچ امنیتی در مقابل تعرض دولت مركزی وجود نداشت ،هیچ
انگیزهای در مقابل تعرضات بیگانگان نیز برای حفظ امالكی و اموالی – كه به ظاهر از آنان
بود -نداشتند و استعمارگران اروپایی با كمترین زحمت بر عایدات این سرزمین مسلط
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گردیدند .در اصل حکومتهای مركزی در ایران همچون شریك استعمارگران عمل میكردند
و یا بر عکس! احمد اشرف در این باره چنین میگوید« :موانع داخلی رشد سرمایهداری در
دورهی قاجار شدت بیشتری یافت .حکومت قاجار با ایجاد ناامنیهای گوناگون مانع رشد و
توسعهی سرمایهداری در ایران شد .از مهمترین موانع رشد سرمایهداری ملی در این دوران
ناامنیتی شدید مردم ،به طورعموم ،و ناامنیتی تجار و كسبه و پیشهوران به طور خاص بود .مانع
عمده بهبود و رونق كشور ایران ناامنی جان و مال و ناموس مردمان این سرزمین است .این وضع
همواره مانع كوششهای مردم در راه تولید صنعتی است چرا كه هیچ كس دست به تولید
كاالیی كه ساعتی بعد از چنگش درمیآورند ،نخواهد زد(».اشرف .) 34-31 :9351 ،بنابراین
نه فئودالیسم – به معنای كالسیك آن – در ایران رشد كرد و نه سرمایهداری! سرمایهداری رشد
نکرد چون راه رشد سرمایهداری از یك جامعه فئودالی با مناسبات رو به رشد

میگذرد و

این امکان در ایران وجود نداشت.
اما چرا فئودالیسم در ایران رشد نکرد؟ عواملی كه مانع رشد فئودالیسم در ایران شد را میتوان
به طورخالصه چنین برشمرد )9« :وضعیت اقلیمی ،از جمله فقر طبیعت وكمبود آب  )2شیوه
تولید و معیشت محدود و بسته )3عدم رشد مالکیت خصوصی بر زمین )8غلبه اقتصاد روستایی
بر اقتصاد شهری و ادغام شدن پیشه و فن با زراعت )5استبداد سنتی )6ادغام دین ودولت
)2عدم رشد شهرهای مستقل و مراكز تجاری )4عدم شکلگیری هویت فردی»
(علمداری )948 :9343،بنابراین میتوان گفت ،جامعه فئودالی ایران نتوانست مادرِخوبی برای
زایش جامعه سرمایهداری در ایران باشد .و این همان است كه ماركس آن را شیوهی تولید
آسیایی و استبداد شرقی و لنین آن را آسیائیسم مینامد.
چرا سرمایهداری – کالسیك – در ایران رشد نكرد؟

وفور آب در غرب -برای كشاورزی -و كمبود آن در شرق دو نتیجه متفاوتِ اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی به دنبال داشت ،ازآنجا كه درمشرق زمین تأمین و تقسیم آب به عهده دولت
بود ،مالکیت دولتی بر زمین به وجود آمد .یعنی مالکیت زمین وابسته به مالکیت آب بود .پادشاه
معموالً زمینها را به صورت اقطاع در اختیار حاكمان محلی و یا افراد دیگر میگذاشت .شاه
هرگاه اراده میكرد زمین(اقطاع) را از او میگرفت و به دیگری واگذار میكرد(.پتروشفسکی،
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 )948-5 :9353مالکیت دولتی بر زمین در شرق ،تمركز قدرت سیاسی در دست شاه را سبب
میشد و این یعنی استبداد فردی ،تا جایی كه هیچ حركتی بدون خواست و ارادهی شاه میسر
نبود .اما نوع مالکیت بر زمین در غرب به صورت خصوصی بود و این موضوع سبب میشد كه
قدرت سیاسی میان صدها فئودال تقسیم شود .ادامهی این دو نوع مالکیت ،دو آیندهی متفاوت
را در شرق و غرب به وجود آورد! در شرق مالکان زمیندار از یك طرف در شهر زندگی می -
كردند و به كار تجارت میپرداختند و از طرف دیگر به كار كشت در روستاها ادامه میدادند،
بنابراین فعالیتهای تجاری به تجار شهری اختصاص نداشت و نیروهای دیگر از جمله علمای
دینی و درباریان و دیوانیان و حتی شاه به كار تجارت

میپرداختند( .شاردن،

 .)368 :9353در غرب دگرگونیهای علمی ،فنی ،اكتشافات ،اختراعات و ثروت اندوزی
سرمایهی تجاری را تبدیل به سرمایهی صنعتی كرد وآنها به عنوان یك طبقهی جدید بر موج
تحوالت گستردهای كه در اروپا جریان داشت سوار شدند و كنترل همه جانبهی امور را به
دست گرفته وآن را به ساحل امن ثروت و سرمایه صنعتی و بانکی سوق دادند.
اما در ایران چنین تحولی رخ نداد و اقتصاد به شکوفایی نرسید و تا قرن بیستم در مرحلهی
سرمایهداری تجاری – كاذب – باقی ماند و این همان چیزی است كه اكثر نظریهپردازان به
عنوان یکی از عوامل نفوذ استعمار در ایران از آن نام میبرند .بنابراین از قرن 96م تا 92م
پدیدهی استعمار عامل مهمتری شد تا جامعهی ایران نتواند به سوی سرمایهداری صنعتی گام
بردارد .ماركس ظهور سرمایهداری در غرب را بسته به سه عامل میدانست-9 :انباشت سرمایه.
 -2تبدیل ارزش مصرف به ارزش مبادلهای (تولید ارزش اضافی) -3آزادی نیروی كار از قید
زمین و یوغ فئودالها(ماركس )633 :9353 ،این سه عامل هیچگاه در ایران به صورت طبیعی
ظهور نکرد ،یعنی مناسبات تجاری نتوانست ثروتاندوزی كند ،پس سرمایهای تشکیل نشد تا
دهقانان آزاد شده را به كارگیرد ،دهقانان نمیتوانستند آزاد شوند چرا كه زیر یوغ اربابان
وابسته به شاه بودند ،بنابراین كار ارزان پدیدار نگردید و ثروت پولی نتوانست تبدیل به سرمایه
صنعتی شود تا كار ارزان را استخدام كند و به گردش درآورد.كارآزاد و بازارآزاد دو شرط
اساسی برای رشد سرمایهداری صنعتی میباشندكه در ایران به طور طبیعی به وجود نیامدند و
این استعمار بود كه تولید برای مصرف را تبدیل به تولید برای مبادله كرد و بازار داخلی ایران
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در تملك غرب باقی ماند .اما باید در نظر داشت كه صنعت به تنهایی نمیتوانست سازندهی
تمدن معاصر غرب باشد .اگرچنین بود چین خیلی پیش از غرب به تمدن معاصر دست مییافت.
«دولت امپراطوری چین از ترس قدرتگیری بازرگانان چینی ،ساختن كشتیهای اقیانوس پیما
را به بهانهی ترس از دزدان دریایی منع كرده بود!» چینیها این جهان گشایی وحركت به سوی
علوم و صنایع مدرن را رها كردند تا نظام اجتماعی كهنهی خود راحفظ كنند!» (Chirat-10

 .)1994وقتی صحبت از مردمان در شرق به میان میآید ،تمامی نفوس به جز شاه یا خلیفه را
شامل میشود .حتی فرزندان شاه و امیران و وزیران ،همه رعیت و جزو اموال شاه محسوب می -
شدند و شاه برجان و مال آنها اشراف تام داشت و هیچ نیرویی یارای مقابله و ایستاد گی در
مقابل اقتدار وحق « قانونی»« ،الهی» او را نداشت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه هیچ حركتی
چه نیك و چه بد ،چه خیر و چه شر ،چه مادی و چه معنوی ،چه تولیدی و چه خدماتی ،جنگ
یا صلح ،مرگ یا زندگی بدون خواست شاه (سلطان ،خلیفه) مقدور نبود...« .آنچه از این آمد و
شد حکومتها و شاهان به جا میماند ،كه در ایران هم فراوان بود ،فرهنگ شمشیرساالری،
خود نمایی ،تکبر ،جور و ستم وگردنکشی كه خاص بزرگان و خواص بود كه خود را صاحب
ملك ،مال و جان مردمان میدانستند... ».و این رعیت بود كه جور همه را میكشید و
(...شعبانی« .)963 :9329 ،در شرق نه بورژوازی رشد كرد و نه دین از نهاد حکومت جدا شد،
ادغام این دو نهاد همواره مانع رشد استقالل فکری و خالقیتهای انسانی بوده است ،زیرا همه
چیز از پیش تعیین شده است و انسان نمیتواند و نباید كه خارج از این چارچوب بیندیشد و
رفتاركند ،همان گونه كه گفته شد اصوالً تاریخ شرق به صورت تاریخ مذهب خود
راآشکارمی سازد( ».ماركس.)91 :9354 ،
برخی از نظریهپردازان گذشته از استعمار موارد فکری و فرهنگی افول علم را عامل عقب
ماندگی ایران میدانند .مانند علی رضا قلی ،او دلیل عقب ماندگی ایران را ذهنی میداند.
همچنین نخبگان سیاسی را نیز از دیگر عوامل عقب ماندگی ایران میداند و مردم را نیز مقصر
میداند كه اجازه دادهاند این نخبگان فاسد بر جامعه حکم برانند .و یا اینکه آقای صادق زیبا
كالم علت اصلی عقب ماندگی ایران را در عدم رشد یا دقیقتر در افول علم میداند و رشد
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جوامع غربی را ناشی از پیدایش علم در این جوامع میداند( .رضا قلی )963 :9322 ،و (زیبا
كالم.)226 :9322 ،
اندیشمندان دیگری بودند كه علت عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران را گذشته از استعمار
دین و از جمله دین اسالم را عامل عقب ماندگی میدانند! میرزا فتحعلی آخوند زاده كه سه
نظریه -9خط والفبا-2 ،اسالم -3 ،چیرگی عرب را عامل عقب ماندگی ایران

میداند .البته

میرزا ملکم خان و عبدالرحیم طالبوف علل عقب ماندگی و انحطاط را شرایط معرفتی و
فرهنگی عنوان میكنند ،و آن را به دین و استبداد ربط میدهند .افرادی مانند ابن خلدون عامل
خارجی (اعراب و مغول) را ویرانگرتمدن و عامل انحطاط مشرق زمین و ایران میدانند ،كه
گذشته از مسائل فرهنگی و نابودی جمعیتی باعث ویرانی و عقب ماندگی سیستم فئودالی
گردیدند -95 (.فشاهی )9358 ،و (ابنخلدون )9352 ،گروه دیگری عامل عقبماندگی و
انحطاط جامعه ایران را مناسبات ذهنی و فرهنگی و اجتماعی میدانند .آنها میگویند فرهنگ
ایران نازاست .فرهنگی كه به دین و فلسفه اسالمی آغشته است مانع میشود كه انسان به گونه -
ای عقلی و علمی بیاندیشد .بنابراین عامل بازدارندهی رشد در ایران ذهنی بوده است .از جمله
این افراد میتوان نام برد از علی رضا قلی و سید جمالالدین اسد آبادی .كه بحث عقالنیت را
مطرح میكند.گروه دیگری ،مناسبات اقتصادی و تولیدی را عامل توسعه نیافتگی میدانند.
یعنی فئودالیسم و سیستم قبیلهای و شیوهی تولید آسیایی را مطرح میكنند .بیشتر نظریه پردازان
روسی بر این نظریه تکیه دارندكه شیوهی فئودالی ایران مانع رشد سرمایهداری گردید مانند:
دیاكونف ،پیگولوسکایا ،پتروشفسکی و دیگران ،برخی اندیشمندان ایرانی نیز تحت تأثیرآنها
بودهاند .برخی همچون احمد اشرف و حبیباهلل پیمان نیز ساختار ایلی و عشایری را در ایران
عامل عقبماندگی میدانند.آنها وجود قبایل و عشایر و از طرف دیگر عدم اسکان آنها را در
ایران مانع بزرگی در راه توسعه اجتماعی و سیاسی بوده است .به همین دلیل رضاشاه پهلوی
( 9338ش) را كه درصدد برآمد تا عشایر را اسکان دهد(تخته قاپوكند) تجدد خواه و مدرن
میدانند كه در جهت پیشرفت كوشیده است(.اشرف )9351،و (پیمان.)9328 ،
اما آنچه در زمینه علل توسعه نیافتگی ایران بیشتر مورد نظراست پدیده استعمار است كه به
عنوان یکی ازپیامدهای انقالب صنعتی و رشد سرمایهداری اروپا در ایران باید به آن توجه ویژه
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داشت! «استعمار یا استعمارگری در لغت به معنای آبادانی خواستن و آبادكردن
است) .)Colonialismمقصود از آن مهاجرت افرادی از یك كشور و تشکیل یك ماندگاه تازه
در سرزمینی نو و آباد كردن آن است .اما معنای دیگرآن -كه امروزه بیشتر به كار میرود-
تسلط سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی ملتی قدرتمند بر یك قوم یا ملت ضعیف است.
مفهوم استعمار امروزه با مفهوم امپریالیسم ( )Imperialismپیوستگی كامل یافته .امپریالیسم
عنوانی است برای قدرتی (یا دولتی) كه بیرون از حوزهی ملی خود{مستقیم یا غیرمستقیم} به
تصرف سرزمینهای دیگر بپردازد و مردم آن سرزمینها را به زور وادار به فرمانبرداری از خود
كند و از منابع اقتصادی و مالی و انسانی آنها به سود خود بهرهبرداری كند .اگرچه استعمار
پیشینهی كهن دارد اما تاریخ مفهوم جدید آن از قرنهای شانزدهم و هفدهم آغاز میشود.
(آشوری )26 :9324 ،تاریخ پیدایش استعمار را میتوان به چهار دوره تقسیم نمود:
-1دورهی باستان :در این دوره ایران خود یکی از كشورهای قدرتمند بودكه بخش بزرگی از
جهان باستان را تحت سیطره داشت -2 .دورهی استعمار جهانی :در این دوره استعمار بر محور
اقیانوسهای اطلس ،هند و آرام میگشت .در این دوره نفوذ اروپا در كشورهای غیر اروپایی
گسترش مییابد-3 .استعمار در قرنهای نوزدهم و ابتدای قرن بیستم :به دنبال تحوالت
اقتصادی و سیاسی -ناشی از انقالب صنعتی دراروپا – استعمارگری و بهرهكشی از كشورهای
مستعمره شدت بیشتری گرفت .از آنجا كه انقالب صنعتی نیاز به مواد خام را افزایش داد،
كشورهای صنعتی اروپا نفوذ خود را در كشورهای مستعمره هر چه بیشترگسترش دادند وآن
كشورها – به ویژه ایران و هندوستان – را تبدیل كردند به بازاری برای فروش تولیدات خود.
همزمان با گسترش استعمارگری درجهان ،نهضتهای آزادیخواهی در جهان نیز باال گرفت،
به گونهای كه كشورهای استعمارگرمجبورگردیدند شکل استعمارگری و فشارهای خود را بر
مستعمرات تغییر دهند .گرچه شکل استعمارگری تغییر كرد و از خشونت مستقیم آن كاسته شد
اما دامنهی نفوذ آن و بهرهبرداری ازمنابع خام و بازار مستعمرات بیشترگردید .برخی بر این
باورند كه انقالبات واستقاللطلبیها شکل و شیوهی استعمارگری را تغییر داد ،به گونهای كه
استعمارگران به اجبار استقالل برخی از این كشورها را به رسمیت شناختند .اما این به آن معنا
نیست كه بهرهبرداریهای اقتصادی و سیاسی از این كشورها پایان پذیرفته است ،بلکه شکل
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بهرهبرداری تغییر كرده است -8.دورهی استعمار نو )Newcolonialism( :در این مرحله صدور
سرمایه جای صدوركاال را گرفت .در این مرحله كشورهای سرمایهداری  Capitalismبه جای
كاال ،شرایط تولید را به مستعمرات انتقال دادند .به دلیل وجود مواد اولیه ،بازار و نیروی كار
ارزان و !...توضیح اینکه ،حاكمان و درباریان این كشورها مثالً هندوستان یا ایران در جهت
منافع انگلستان یا دیگر كشورهای اروپایی انجام وظیفه میكردند! این شکل جدید رابطهی
كشورهای استعمارگر با اقمارخود عنوان «استعمار نو» به خود گرفت .هر چقدرآگاهی و شکل
مقابله و مبارزهی مردم در كشورهای مستعمره بیشتر میشد و بر آزادی و خواستههای خود
پافشاری میكردند،كشورهای استعمارگر شیوههای علنی و خشونتآمیز خود را كنار
میگذاشتند .به دنبال این شیوه آنها ادعا میكردند كه مستعمرات كشور به دنبال مبارزات خود
به آزادی دست پیدا كرده است! آنها استعمارگران را از كشور خود بیرون رانده و به استقالل
رسیدهاند! پیامد این تبلیغات به آنجا رسید كه برخی از روشنفکران مستعمرات به این باور
میرسیدند كه دیگر آزاد شده و جایی برای استعمارگران در كشورشان وجود ندارد! در این
راستا حاكمان با شعارهایی به جامعه القاء میكردندكه استعمار از كشور ما رخت بربسته است!
«ما به آزادی و استقالل رسیدهایم و دركشور ما دیگر جایی برای قدرتهای استعماری(غربی)
وجود ندارد( ».بهار )53 :2535 ،درجهت بهرهبرداری هر چه بیشتر از مستعمرات ،قدرتهای
استعماری تالش بسیار دارند تا مانع توسعه صنعتی و تولید دركشورهای اقماری خود شوند .تنها
چیزی كه این كشورها اجازهی تولید آن را داشتند استخراج مواد اولیه برای مستعمرات بود!
البته امروز این سیاست اقتصادی تا حدودی تغییركرده است و كشورهای صنعتی بیشترصنایع
خود(به خصوص آلودهكنندهها وآنهایی كه به نیروی انسانی سخت نیاز دارند) را به كشورهای
جهان سوم انتقال میدهند .امروزه اقتصاد و بازار جهان سوم تابعهای از بازار و نیازمندیهای
كشورهای صنعتی میباشند .استعمار طی مسیر توسعه خود سیاستهای مختلفی را تجربه كرده
است .امروزه استعمار شکل جهانی (سرمایه جهانی = دهکدهی جهانی= جهانی شدن) به خود
گرفته است و سیاستهایی اتخاد میكند كه به سختی میتوان به چگونگی آنها پی برد .در
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واقع این تازهترین شکل استعمارگریست كه تمامی رژیمهای سیاسی جهان را به پیمانکاران
سیاسی تبدیل نموده است و تا زمانی كه طبق قرارداد با «كمیته  9»333انجام وظیفه میكنند به
حکومت خود ادامه میدهند در غیر اینصورت به وسیلهی یك «انقالب» یا كودتا و یا حملهی
مستقیم سازمان «ملل» جای خود را به پیمان كاری دیگر میدهند .آنچه مسلم است تاوان این
همه را مردمان آن سرزمین میپردازند.
روند و عملكرد استعمار در ایران
انقالب صنعتی اوضاع اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اروپا را به گونهای رقم زد كه بدون تسلط
همه جانبه بر مستعمرات نمیتوانست به حیات خود ادامه دهد ،بنابراین به این نتیجه رسید كه
تنها از طریق نفوذ سیاسی و فرهنگی است كه میتواند تسلط كامل اقتصادی خود را بر
مستعمرات حفظ كند و تا قرنها و شاید هم تا همیشه ادامه دهد! یکی از راههای نفوذ غرب و به
ویژه انگلستان در مشرق زمین -كه احتماالً این تسلط هیچگاه از بین نخواهد رفت -شناخت و
تسلط بر تاریخ و فرهنگ مردمان آنجا بوده است! انگلستان با فرستادن نیروهای جسور،
شجاع،آگاه ،دانا ،زیرك ،باهوش ،خستگی ناپذیر ،ملیگرا و جاهطلب خود ،كه البته برای
رسیدن به هدفشان هر تالش و جنایتی را نیز مرتکب میشدند و هر نوع اخالقیات و اعتقادات
انسانی را زیر پا میگذاشتند ،توانست ابتدا بر روح و روان حُکام و مردمان مستعمرات خود
تسلط یابد ،فرهنگسازی و اعتقادسازی كند ،و به ایجاد ادیان و آئینهای تازه بپردازد و مسیر
حیات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آنها را برای چپاول همه جانبه به نفع خود دگرگون كند .
«در سال  9695م (در دوران حکومت جهانگیر شاه پسر اكبر شاه) سر توماس رو سفیر جمیز
اول پادشاه انگلستان به دربار جهانگیر رسید و اجازه تأسیس شركت هند شرقی را به دست
آورد (».بهار )381 :2535 ،و (  )Robinson9136 ، 23: 333 -38از این زمان به بعد انگلستان
با این تر فندهای مختلف توانست رقبای اروپایی خود را از هندوستان اخراج كند .پس از آن كه
شركت هند شرقی در هندوستان رونقی گرفت به فکر نفوذ بیشتر در ایران افتاد .به این منظور
 .1كمیته  333نام كتابی است از دكترجان كولمن ،وی معتقد است كه نظم جهان از چند دههی پیش تا كنون زیر نظر و به خواست تنها
 333نفر از سرمایهداران بزرگ جهان به حیات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی خود ادامه میدهند .
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رئیس كمپانی هند شرقی نمایندهای به نام ریچارد استیل را به دربار شاه عباس بزرگ فرستاد ،تا
با ایجاد بازاری در ایران مازاد بازار هند را به فروش برسانند! بدین شکل بود كه راه نفوذ
انگلستان به ایران نیز باز شد .از دوران حکومت جهانگیر ( 9635م) به بعد ،یعنی از زمانی كه
انگلستان به دربار و جامعه هند نفوذ كرد ،هندوستان رنگ آرامش به خود ندید!» ...انگلستان
برای حفظ مسیر دریایی جنوب افریقا به هند بسیاری از مناطق جهان را مستعمره و یا حتی اشغال
كرد و برای تسلط بر مسیر كانال سوئز به هند ،مصر كه زیر نفوذ فرانسه بود را (سال 9443م)
اشغال و به یك تحتالحمایه تبدیل كرد ،درآنجا مؤسسات ،مدارس ،بیمارستانها ،راهها و
ارتش منظم به وجود آورد»( .ناردو )63 :9346 ،تحتالحمایگی هند برای بریتانیا تا انقالب
9182م به رهبری گاندی ادامه داشت ،از این زمان تسلط بر هند شکل دیگری پیدا كرد! چون
سادگی خواهد بود اگر بپذیریم با این انقالب دست بریتانیا برای همیشه از هند كوتاه شده
است! از ورود پرتغالیها به هند تا كنون ،ایران نیز به موازات هندوستان مورد چپاول اروپاییان
قرار داشته است ...استعمارگران هر زمانی كه حاكمی الیق بر ایران حکومت میكرد رفتارشان
از حدود تجارت خارج نمیشد ،اما همین كه حاكم ناالیقی روی كار میآمد ،آنها نیز شروع
میكردند به جویدن هستی و زندگی مردمان ایران! از آن جا كه حکومتهای خوب هستند كه
ملتهای خوب را میسازند (و البته برعکس آن هم صادق است).
ایران در این دوره حکومت خوبی نداشت تا ملت خوبی پرورش دهد! این شد كه اروپائیان
توانستند به راحتی هر چه تمامتر بر جان و مال ما تسلط پیدا كنند .در دورانی كه كشورهای
اروپایی به دنبال یافتن طال و نقره و سودهای بازرگانی كالن ،شرق و غرب جهان را در
مینوردیدند ،كشور ما درگیر جنگهای بیهوده با تركان ،ازبکان ،پدركشی ،پسركشی،
وزیركشی ،مال اندوزی درباریان ،عیاشی و ستمگریهای شاهان و امیران بر مردم و بر یکدیگر
بودند .توضیح این كه انگلستان بسیار با احتیاط به ایران نزدیك میشد( ،مثالً ابتدا با فرستادن
برادران شرلی به دربار شاه عباس اول ( )9524-9621از اوضاع دربار كامال مطلع شد) ،وقتی پی
برد كه حکومت و دربار ایران این همه نا به سامان و ضعیف است ،در صدد برآمدند تا آن
كنند كه كردند .در مورد اوضاع ایران و بیتدبیری سلطان حسین صفوی ( 9222-9618م)
سرپرسی ساكس مینویسد« :ایرانیان درحالی كه فقط دو هزار نفر تلفات داده بودند با فضاحت
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و رسوایی فراركردند و دیگر جرأت مقابله با افاغنه را در جبههی جنگ باز نیافتند ».ملت ایران
در این هنگام مردانگی و غیرت خود را از دست داده بود و البته وقتی ملتی ترسو و نامرد شد ،به
حکم تاریخ محکوم به زوال بوده و حقاً باید سقوط نماید «(بهار2535 ،ش )21 :این تحلیل و
برداشت از یك ملت و حُکام آن ،اساسیترین دلیل تسلط همه جانبه انگلستان بر ایران بود ،با
این همه نفوذ و تسلط بر ایران چندان هم راحت نبود .چرا ؟ تحلیلگران بریتانیا با نگاه به تاریخ
ایران به این نکته به درستی پی برده بودند كه ملت ایران هر گاه رهبری الیق و با تدبیر داشته
باشد (چون نادركه بالفاصله بعد از این فجایع ظهور كرد ) یقیناً میتوانند نه تنها از مرز و بوم
خود دفاع كنند بلکه برسرزمینهای دیگر نیز فائق آیند .اما این واقعیت تلخی است كه ملت
ایران برای دفاع از خود نیاز به قهرمان دارد ،و این را نازكاندیشان انگلستان به میدانستند به
همین لحاظ بارها و بارها برای ملت ایران قهرمانسازی كرده اند! كه البته این قهرمانسازی به
شکلی بسیار پوشیدهتر تا كنون ادامه دارد .و باز البته این واقعیت تلخ خاص ایران نبوده و در
اكثر جوامع رخ داده است.
از دوران انقالب صنعتی ( قرن 94و 91م) واقعهای در مشرق زمین رخ نداده است كه انگلستان
در چگونگی آن و یا الاقل نتیجهی آن اثرگذار نبوده باشد! مثالً قراردادهایی كه از این دوره به
بعد با ایران بسته شد چه انگلستان و یا روسیه با ایران و یا دیگر دولتهای اروپایی با ایران و یا با
یکدیگر ،همه درجهت تحکیم سلطهی استعماری بر ایران و هندوستان (مشرق زمین) بوده
است .یکی از مقاصد اصلی بریتانیا این بود كه یك كمربند حفاظتی به دور هندوستان ایجاد
نماید! ناپلئون بناپارت برای ضربه زدن به انگلستان متوجه هندوستان شد ،راه هندوستان از ایران
میگذشت ،پس معاهدهی «فینكن اشتاین» را با ایران منعقد كرد ،انگلستان به تکاپو افتاد و
عهدنامه تیلسیت (میان روسیه و فرانسه ) منعقد شد و معاهده «فین كن اشتاین» بیتأثیر گردید!
در این دوره هیچ حادثهای نیست كه

بیارتباط با یکدیگر باشند ،به ویژه در مورد ایران و

هندوستان « .درهمین زمان انگلستان یکی از زیركترین افراد خود به نام سر جان ملکم 9را به
ایران فرستاد ،وی با انعقاد قراردادهایی با فتحعلی شاه (  9438_ 9214م ) ایران را كامالً در
اختیار خود گرفت(« .اسناد وزارت خارجه ایران )9362،و (كی) و (لچانفسکی.)9356
1. sir johan malcolm
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با توجه به قراردادهای  9135م 9132 ،م 9191 ،م و قراردادهای قبل از آن میتوان گفت :وقوع
جنگ جهانی اول و انقالب بلشویکی  9192م در روسیه ،باعث شدندكه ایران بتواند در ظاهر
استقاللش را حفظ كند(خاك ایران تجزیه نشد) به عبارت دیگر ،اگر اختالف و تضاد قدرت -
های استعماری در ایران نبود كه ترك تازی یك دیگر را خنثی كنند ،یقیناً ایران توان مقابله با
آنها را نداشت و اوضاع فالكتبارتری پیدا میكرد! اوضاع فالكتبار ایران در این دوران
(قاجاریه) را میتوان از یادداشتهای شخصی ناصرالدین شاه
( 9416 _9484م ) استنباط كرد« :می خواهیم به شمال مملکت برویم سفیر انگلیس اعتراض
میكند ،میخواهیم به جنوب برویم سفیر روس اعتراض میكند ،ای مردهشو این مملکت را
ببرد كه شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش مسافرت نماید»( ]!![.مدنی )49 :9369،عجب
است كه شاه دخالت بیگانگان را میببیند اما بیعرضگی خود و دستگاه دولتی را نمیبیند!
با این همه نباید مقاومت مردم ایران را در حفظ تمامیت ارضی كشورخود نایده گرفت ،مانند
مقاومت مردم جنوب (تنگستانیها )9198-9122در مقابل قشون قدرتمند انگلیس ،اگرچه
مقاوت تنگستانی درهم شکسته شد اما این مبارزات در چگونگی سیاستگذاریهای انگلستان
در ایران بیتأثیر نبوده است .مثالً انگلستان پی برد كه نمیتوان ایران را به مانند هندوستان اشغال
و یا جزو مستملکات خود قرار دهد!
درسی كه میتوان از این حوادث گرفت آن است كه اوضاع فالكتبار ایران در این دوران
تنها به واسطهی قدرتمندی دولتهای استعماری نبود ،بلکه بیتدبیری و بیعرضگی و عیاشی
شاهان و دستگاه حاكمه و دربار نیز از یك سو و نبود نهادهای مدنی و دموكراسی -ناشی از
استبداد بیحد و حصر و لجام گسیخته -از طرف دیگر ،عوامل قدرتمندی بودند برای این
وضعیت فالكتبار ایران!
برخی معتقدند كه دوران استعمار به سر آمده و امروز دولتها براساس تفاهم و دوستی و روابط
متقابل سیاسی و اقتصاد ی و فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار میكنند ،اما با نگاهی به تاریخ
نفوذ و عملکرد انگلستان در ایران و مناطق تحت نفوذ خود ،میتوان پی برد كه این سخنی به
دور از واقعیت است! چرا كه حیات كشورهای استعماری(امپریالیستی) و رفاهی كه برای مردم
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خود فراهم آوردهاند در تسلط داشتن بر سرزمینهای دیگر است كه این تسلط را تحت هیچ
شرایطی از دست نخواهند داد!
هریك از سفرنامه ها و خاطرات نیروهای انگلیسی در مشرق زمین و به ویژه ایران میتوانند ما را
به این واقعیت رهنمون كنندكه استعمار تا امروز همچنان به حیاتش ادامه داده است! مثالً
«خاطرات همفر» (همفر )9341 ،میتواند چرایی و چگونگی تداوم حیات استعمار-انگلستان را
برای ما روشن نماید.
«از سال  461م كه جفری دوالنگی  Geoffrey deLangleyدر زمان ارغون شاه به ایران آمد
به بعد تا  9143م كه مایکل كیت اورلبار) (Michael Keith orerbarبه عنوان سرپرست «دفتر
حفاظت» به ایران اعزام شد ،حدود  38سفیر از انگلیس به ایران آمد( .علی بابایی)223 :9325 ،
هر یك از فرستادگان و یا افرادی كه تحت عنوانهای مختلف سیاسی ،نظامی ،دینی ،پزشکی،
سیاح ،باستانشناس ،بازرگان و غیره به ایران آمدند بسیار ارزشمندتراز شاهان و درباریان ایران
برای انگلستان بودند! چرا كه یکی از اصلیترین دالیل تداوم و استحکام استعمار بودند!
نتیجه
در مورد پیامدهای استعماردر مشرق زمین و ایران اگر چه نظریات گوناگون و متفاوتی وجود
دارد ،میتوان آنها را به دو دسته كلی تقسیم نمود )9 :پیامدهای مثبت  )2پیامدهای منفی
پیامدهای مثبت :اگر چه برخی باور به پیامدهای مثبت ندارند اما اسنایدر در كتاب امپریالسیم
خود مینویسد« :میراث استعمار چند وجهی بوده است ،همۀ مستعمرات سابق (او باور ندارد كه
امروز مستعمره وجود دارد ) از روابط خود با استعمارگران سابق هم نفع بردهاند و هم زیان
دیدهاند ،مثالً در هندوستان برخی به بریتانیاییها انتقاد میكردند كه در حل مشکالت نظام
كاستی ،نوزادكشی ،بیسوادی ،فقر و قحطی و بیماری در هند كاری نکردهاند ،انگلیسیها نیز
در دفاع از خود میگفتند :ما جادهها ،راههای آهن ،مدارس ،و دانشگاهها ساختیم و قوانین و
دستگاههای قضایی را بهبود بخشیدم و( !...اسنایدر .)1 :9123 ،در مورد ایران میگویند« ،تا
پیش از ورود استعمارگران به ایران ،این كشور دارای حکومتهای «مستقل» و به «اصطالح
ایرانی» بودند ،آن ها چه گلی بر سر مملکت و مردم ایران زدند؟ و چه جنایتی نکردند ،كه
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استعمارگران كردند؟ آیا ایرانیان هموطنان خود را زنده زنده پوست نکندند و یا چشم در
نیاورند و....؟ بالیایی كه استعمارگران بر سر ایرانیان آوردند ،بدتر از آن را خود حاكمان
مستبد بر سر ملت و مملکت خودآورده اند ،بی آنکه ذرهای در جهت آبادانی كشور خود
كوشیده باشند! استعمار اگر برای رفاه حال نیروهای خود آبادانیهایی كردند ،برای مردم آن
مملکت هم مفید بوده است! شاهان و حکام ایران در جهت رفاه مردم «خود» چه كردند؟ برخی
چون دان ناردو معتقدند كه « ....جامعهی ملل ،وظیفه مقدسی برای كشورهای متمدن جهان در
نظرگرفت و آن این بود كه از آنجا كه در مستعمرات مردمانی ساكنند كه هنوز قادر نیستند در
شرایط جهان مدرن روی پای خود بایستند ،كشورهای فرمانروا به زور هم كه شده باید به آنها
كمك كنند تا برای خودگردانی و استقالل آماده شوند»(ناردو.)41 :9346،
پیامدهای منفی :اگر بپذیریم كه هدف اصلی استعمار استفاده و بهرهبرداری از منابع طبیعی و
اقتصادی كشور مستعمره است ،پیامدهای منفی آن را راحتتر میتوان باز شناخت .مثالً
هندوستان  -ایران -برای انگلستان ،یك منبع عظیم ثروت محسوب میشدند .از هند ،گندم،
جو ،پنبه ،برنج ،طال ،یاقوت ،زمرد ،الماس ،الجورد ،سنگهای قیمتی و بسیاركاالهای دیگر به
انگلستان صادر میشد .از انگلستان ،مشروبات مختلف ،وسایل قمار و التاری ،فیلمهایی كه
فرهنگ هندیان را تحتالشعاع خود قرار میداد وكاالهای ساخت خود را به هندوستان می -
فرستادند و تالش بسیار میكرد تا فرهنگ خود را در آن جا گسترش دهند .در ایران نیز همین
سیاستهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را پیش میبرد و در این راه از هیچ تالش و جنایتی
دریغ نمیكرد،آنها به وسیلهی جاسوسان داخلی و عوامل خود میان اقوام و قبایل مستعمرات
دشمنی براه میانداخت! (تفرقه بینداز وحکومت كن) مواد مورد نیاز خود را تأمین میكردند و
به ارزانترین شکل به انگلستان میبردند و كاالهای ساخت خود را به سودآورترین شکل ممکن
به این كشورها صادر میكردند! انگلستان تالش میكرد تا یك حکومت به ظاهر مستقل در
ایران بوجود آورد تا با هزینه و نیروهای نظامی آنها ،مانع پیشروی دشمنانش(دولتهای اروپایی
به ویژه روس و انگلیس) به هندوستان شود! در این راستا به راحتی قراردادهایی با دولتهای
ایران (صفویه ،زندیه ،قاجاریه و پهلوی) به نفع خود منعقد میكردند! والبته كه در صورت لزوم
هم به راحتی از تعهدات خود در قرارداد ها سرباز میزدند .انگلستان نیاز داشت تا كاالهای
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خود را در مستعمرات و سرزمینهای تحت نفوذ به فروش برساند ،مواد اولیه خود را تأمین كند
و امنیت نیروهای خود را تأمین كند .به این منظور نیاز به ایجاد راه و راه آهن داشت .استخراج
منابع ،نیاز به ماشینآالت و صنایع داشت كه حتی اگر مایل نبود میبایست آنها را به مستعمرات
می فرستاد .شهرسازی مدرنی كه در مناطق استخراج نفت (جنوب ایران) انجام داده بود در اصل
از برای این بود تا رفاه نیروهای فنی خود را تأمین كند! بیمارستانها ،هم نیروهای خودش و هم
نیروهای كار ایرانی را درمان میكرد تا در ادامه كار دچار تأخیر و مشکل نشوند! مدرن شدن
ایران-كشورهای تحت نفوذ -چندین منفعت برای انگلستان به عنوان یك
استعمارگر(امپریالیسم) دربرداشت .جوامع سنتی ازآنجا كه مصرف كننده كاالهای مدرن
نیستند از نظر اقتصادی سودی برای كشورهای صنعتی ندارند ،پس انگلستان ناچار به القاء و
تحمیل مدرنیته بود -البته آنچنان كه خود در نظر داشت و نه آنچنان كه باید باشد -شرایط
مدرنسازی این بود كه از طریق فیلمها،كتابها ،تبلیغات و مدارسی كه خود ساخته بود
فرهنگ مطلوبش را به شکل دلخواه در ایران اشاعه میدادند ... .و اگر كمك میكنند تا دولتی
مركزی در ایران مستقر شود از برای این است كه امنیت داخلی را برای بازارهای خود تأمین
كنند! به عنوان مثال مشروطیت راهی به سوی مدرن شدن ،رفاه اجتماعی ،مطلوبیت زندگی و
دور شدن از سنتهای نامطلوب بود ،پس انگلستان به واسطه منتفع شدن از برخی دستآوردهایی
كه ازآن منتفع میشد از آن حمایت میكرد؛

پس میتوان نتیجه گرفت كه هیچ

كشوراستعماری ،در هیچ كشور تحت نفوذ ،ازسرصدق ،هیچ حركتی و هیچ كاری در جهت
رفاه مردم و یا حکومت آن كشور انجام ندادهاند ،مگر ابتدا منافع خود را در نظر گرفته باشند!
اگر چه تا امروز ما برای رهایی از استعمار بهای بسیار گران و سنگینی پرداخته و میپردازیم،
هیچگاه نباید تصور كرد كه قدرتهای استعماری براحتی از استعمارگری خود دست برخواهند
داشت! ویقیناً این تقابل همچنان ادامه خواهد داشت .اگرچه شیوههای استعماری بسیار
تغییركرده و بسیار مستور شدهاند اما تصور پایان آن بسیار مشکل مینماید!  ...تا پیش از جهانی
شدن سرمایهداری «دهکده ی جهانی» گاه رقابت استعمارگران میتوانست به نفع مستعمرات
تمام شود ،اما با پایان یافتن این رقابتها،كشورهایی كه نتوانستهاند درهرم قدرت قرار گیرند
همچنان محکوم به فرمانبرداری میباشند!

 / 86دو فصلنامه تخصصی تاریخ ایران اسالمی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9315

منابع
 -1علمداری ،كاظم .چرا ایران عقب ماند وغرب پیش رفت ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر توسعه
9343خ
 -2خنجی .محمدعلی ،تاریخ ماد ومنشاء نظریه دیاكونف،ناشركتابخانه طهوری  ،تهران 9354خ
-3لمبتووووون.آن ،زارع و مالووووك در ایووووران ،ترجمووووه منوووووچهرامیری ،مركووووز انتشووووارات
علمی فرهنگی ،تهران 9362خ
-8شوووویخاوند .داور ،پوووونج مقالووووه موووواركس و انگلووووس دربوووواره ی ایووووران ،نشوووورآینه،
چاپ دوم ؛ تهران 9343خ
-5اشووووورف .احمووووود ،موانوووووع تووووواریخی رشووووود سووووورمایهداری در ایوووووران در دورهی
قاجار ،انتشارات زمینه ،تهران 9351خ
-6بووووینام،گذشووووته چووووراغ راه آینووووده ،نشوووورجامی (جبهووووهی آزادی بخووووش مووووردم
ایران) بی تا9355خ
-2اشوووورف .احموووود ،موانووووع رشوووود سوووورمایهداری در ایووووران در دوره قاجووووار ،انتشووووارات
زمینه،تهران 9351خ
-4علمداری .كاظم چرا ایران عقب ماند وغرب پیش رفت  ،چاپ چهارم  ،تهران  ،نشر توسعه
9343خ
-1پتروشفسکی و دیگران ،تاریخ ایران ،ترجمه كریم كشاورز ،ناشرپیام ،تهران 9358خ
-93شاردن ،سیاحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسی ،تهران ،انتشارات امیركبیر ،ج  ،8چاپ
دوم،تهران9353خ
-99ماركس ،كارل ،كاپیتال(سرمایه) ترجمه الف .الف،ج، 3بی جا9352،خ
12. Chirot. Panie. How Society changepine Forge Press.Thousand
oak 1994.
-93شعبانی .رضا ،مبانی تاریخ اجتماعی ایران ،چاپ دوم  ،نشرقومس ،تهران 9329خ
-98ماركس .كارل ،مکاتبات ماركس وانگلس درباب ماتریالیسم تاریخی  ،سازمان وحدت
كمونیستی 9354،خ

پیامدهای استعماری اروپاییان در مشرق زمین و ایران 82 /

-95رضا قلی .علی ،جامعه شناسی نخبه كشی ،نشرنی  ،چاپ هشتم ،تهران 9322خ
-96زیبا كالم  .صادق،ما چگونه ما شدیم ،چاپ چهارم،تهران ،انتشارات روزنه9322 ،خ
-92فشاهی .محمدرضا،گزارشی كوتاه از تحوالت فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران ،
انتشارات گوتنبرگ 9358خ
-94ابن خلدون .عبدالرحمن محمد ،مقدمه ابن خلدون ،ترجمه پروین گنابادی ،انتشارات علمی
فرهنگی 9352
-91اشووووووورف.احمد،موانع تووووووواریخی رشووووووود سووووووورمایه داری درایوووووووران دردوره ی
قاجار،انتشارات زمینه ،تهران 9351خ
 -23پیموووان .حبیوووب اهلل ،دربووواره ی اسوووتبدادایرانی  ،فصووول ناموووه توسوووعه بوووه كوشوووش
جواد موسوی خوزستانی شماره 9328 ،93خ
-29آشوری .داریوش ،دانشنامه سیاسی  ،چاپ پنجم  ،انتشارات مروارید  ،تهران 9324خ
-22بهار .مهدی  ،میراث خواراستعمار ،انتشارا ت امیركبیر ،چاپ چهارم  2535 ،شاهنشاهی
23. Quotedin James Robinson Reading in Europran History 2vols.
Boston: Ginn 1906 pp33
 -29ناردو .دان ،عصراستعمارگری ،مهدی حقیقت خواه ،نشر نی ،تهران 9346خ
-91بهوووار .مهووودی ،میوووراث خووووار اسوووتعمار ،انتشوووارات امیركبیووور ،چووواپ چهووواردهم،
تهران 2535شاهنشاهی
 -22وزارت امورخارجووووه ،اسووووناد مربوووووط بووووه عهدنامووووههووووای توووواریخی ایووووران ،نشوووور
وزارت امور خارجه ایران 9363
-23كی .ویلیام ،روابط سیاسی ایران و انگلیس ،ترجمه محمود محمود.
 -28لچانفسووووکی ،رقابووووت روسوووویه و غوووورب در ایووووران ،ترجمووووه اسووووماعیل رائووووین،
نشرجاویدان ،تهران 9356خ
-25مدنی.سووووووید جووووووالل الوووووودین ،توووووواریخ سیاسووووووی معاصوووووورایران ،جلوووووود اول،
دفترانتشارات اسالمی ،تهران 9369خ

 / 84دو فصلنامه تخصصی تاریخ ایران اسالمی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9315

-26همفووووور .خووووواطرات همفرجاسووووووس انگلیسوووووی در ممالوووووك اسوووووالمی ،ترجموووووه
محسن مویدی ،چاپ هفدهم ،انتشارات امیركبیر9341خ
-22علوووووی بابوووووایی .غالمرضوووووا ،تووووواریخ سیاسوووووت خوووووارجی ایوووووران (از شاهنشووووواهی
هخامنشی تا امروز) ،انتشارات درسا ،تهران9325:خ 258،صفحه
 -24نووووواردو .دان ،عصراسوووووتعمارگری ،مهووووودی حقیقوووووت خوووووواه ،نشووووورنی ،تهوووووران
9346خ

