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بــدون تردیــد ایــن مقاله یکــی از
پژوهشهایی اســت کــه دربردارنده
یادداشت مترجم
اطالعات بسیار ارزشمندی برای درک و
تحلیل درست روند تحوالت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی در دوران پهلوی آخر
(شاه) اســت .تعهد نویسنده به مستند
کردن مسائلی که در مقاله از آنها ســخن به میان آورده ،با توجه به
تعداد قابل توجه پاورقیها و اطالعاتی که در آنها ارائه میشود ،در این
مقاله کامال چشمگیر است .تالش برای یک تحلیل علمی و چندبعدی
و بررسی ارتباط متقابل و دیالکتیکی بین تحوالت روبنایی سیاسی،
ســاختاری ،حقوقی و ...در ســطح حاکمیت با روند زیربنایی آن در
عرصههای اجتماعی و اقتصادی در این مقاله آشکار است .فکتهای
ارائه شده در این مقاله به درستی نقش ترقیخواهان ه بورژوازی صنعتی
و تولیدی و به عبارتی بورژوازی ملی را در دهههای  60و  70میالدی
در کشور به تصویر میکشد .اما در عین حال نشان میدهد در روند
تحوالتی که از یکسو با نفوذ از سوی حاکمیت و وابستگان آن در این
طبق ه اجتماعی جهت برخورداری از رانت و از طرف دیگر جستوجوی
رانت از سوی این طبقه در ثروت ناشی از فروش نفت همراه بود ،چگونه
نقش این طبقه در ایفای نقش تاریخی خود برای توسع ه صنعتی کشور
با موفقیت همراه نشد که به معنای تحلیل رفتن پتانسیل اجتماعی و
سیاسی آن برای این ماموریت تاریخی است .بهویژه اینکه در جهان
کنونی و دوران جهانیسازی و نئولیبرالیسم ،سازوکارهای سلطه و
تابعیــت در چارچوب دســتور کار نئولیبرالی بهشــدت این نقش
ترقیخواهان ه سرمایهداری صنعتی ،تولیدی و ملی را تحلیل برده و آنها
را به عنوان زائده تقسیم کار جهانی در جستوجوی نقش در تقسیم
کار بینالمللی قرار داده که هیچ نســبتی با ویژگــی «ملی» آن در
دهههای پس از جنگ جهانی دوم ندارد.
از جمله موارد مهمی که در ارتباط با مسال ه توسع ه اجتماعی و اقتصادی
در این مقاله مورد بحث قرار گرفته ،رویکرد جایگزینی واردات در روند
صنعتیسازی است که عمال در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای
توسعهنیافته با شکست همراه شد .دلیل آن را از یکسو باید در ساختار
سیاسی و توازن قوای سیاسی و اجتماعی این کشورها جست و از سوی
دیگر نمیتوان نقش رابطه سلطه و تابعیت بین کشورهای متروپل و
توسعهنیافته را در این ارتباط مورد چشمپوشی قرار داد .مقاله میتوانست
در این زمینه با اشاره به بسیاری از تجارب کشورهای توسعه نیافته در
تویکم ،فکتهای
نیمه دوم قرن بیستم و دهههای ابتدایی قرن بیس 
فراوانی ارائه دهد .اساسا به همین دلیل است که مفهوم توسع ه اجتماعی
و اقتصادی در تاریخ معاصر رابط ه تنگاتنگی با استقالل ملی پیدا کرده
و بدون درک درست این رابطه نمیتوان به تحلیل درستی از بسیاری
از جنبشهــای اجتماعی و رهاییبخش در نیم ه دوم قرن بیســتم و
تعارضات کنونی کشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای التین با کشورهای
امپریالیستی که ارتباط تنگاتنگی با توسع ه اجتماعی و اقتصادی این
کشورها دارد ،دست یافت.
از سوی دیگر ،اگر شــکلگیری طبقهای نوظهور به نام سرمایهداری
صنعتی و تولیدی تاثیر خود را بر روند تحوالت سیاسی ایران در سطح
حاکمیت میگذارد ،باید توجه داشت این صنعتیسازی در عین حال
با ایجاد طبق ه دیگری به نام طبق ه کارگر نیز همراه است که بیتردید
این طبقه نیز تاثیر خود را بر روند تحوالت سیاسی و اجتماعی خواهد
گذاشت .روند تحوالت سیاســی ایران در دهههای مورد بررسی در
این مقاله را نیز در همین ارتبــاط و در چارچوب یک رویکرد علمی
نمیتوان نادیده گرفت؛ موضوعی که در این مقاله مورد توجه کافی
قرار نگرفته است.
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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