کارتر سه خطمشی جدید در قبال ايران در پیش گرفت تا منافع
آمریکا را تامین کند )1 :سعی کرد اصالحاتی در رژیم شاه ایجاد کند؛
 )2پس از آنکه اصالحات مخالفان را وادار به عقبنشینی کرد ،کارتر
کشتی توفانزده شاه را نجات دهد؛  )3وقتی روشن شد که نمیتواند
شاه را نجات دهد کوشید آن را با یک دولت میانهروتر جایگزین کند
شانزده متفکر از جمله «مارتین لیپست»« ،لری دایموند»،
«برینگتون مور»« ،گوران ثربورن»« ،دانکوارت روستو»« ،فیلیپ
اشمیتر»« ،ساموئل هانتینگتون»« ،دیتریش روشمایر»« ،خوان
لینز»« ،گریم گیل» و ...با رویکردی انتقادی معرفی شده که در هر
فصل به فراخور موضوع به آرای برخی از آنها پرداخته میشود.
«جیمی کارتر» فقط یک دوره رییسجمهور آمریکا بود و اتفاقا این
دوره همزمان بود با یکی از مهمترین انقالبهای قرن بیستم؛انقالب
ایران .بیجهت نیست که کتابها و مقاالت بسیاری درباره روابط ایران
و آمریکا در این دوره و نقش کارتر در انقالب ایران و بالعکس نوشتهاند.
برخی از این آثار سالحی بودهاند علیه دولتهای دموکراتی که در
ایاالت متحده روی کار آمدهاند و برخی نیز ابزاری برای توجیه رفتار
دموکراتها در سیاست خارجه .عمده این کتابها بر شکستهای
کارتر دست گذاشتهاند و به دنبال ارائه «یک جهانبینی لیبرال»
علیه دموکراتها بودهاند .اما توصیفی که از اتفاقات آن سالها ،و
در نتیجه تبعید شاه ،حکایت از شکست سیاستی دارد که همچنان
پژواک آن با دشواریهای سیاسی آمریکا در خاورمیانه عجین است.
در این سالها اسناد تازه و از طبقهبندی خارجشدهای فاش شد که
بنا بر آنها میتوان رویدادهای دوران انقالب را به گونهای جدی و
چه بسا هیجانانگیز و بدون سوگیری سیاسی بازگو کرد .از جمله
این روایتها را میتوان در کتاب «دولت کارتر و فروپاشی دودمان
پهلوی» اثر خاویر گررو خواند که متخصص سیاست خارجه دوران
کارتر و مدعی ارائه تحلیل جدیدی از آن زمان درباره سیاست خارجی
ایران است .نویسنده میکوشد در پرتو منابع آرشیوی تازه پژوهشی
جامع ،بیطرفانه و منظم درباره تاثیر سیاستهای کارتر در خالل
انقالب ایران ارائه کند .از اینرو ،میتوان روایت این کتاب را دفاع
از عملکرد دموکراتها در برابر جمهوریخواهان دانست .با اینحال،
نمیتوان از حجم منابع بسیار متنوعی گذشت که گررو در تحریر
این کتاب استفاده کرده است .به روایت خاویر گررو ،کارتر وقتی به
ریاستجمهوری رسید که رایدهندگان آمریکایی تقریبا اعتماد خود
را به مقامات منتخب از دست داده بودند.نویسنده مدعی است کارتر
سه خطمشی جدید مرکب از یک سیاست سهمرحلهای در قبال ايران
در پیش گرفت تا منافع آمریکا را تامین کند )1 :سعی کرد اصالحاتی
در رژیم شاه ایجاد کند؛  )2پس از آنکه اصالحات مخالفان را وادار به
عقبنشینی کرد ،کارتر کشتی توفانزده شاه را نجات دهد؛  )3وقتی
روشن شد که نمیتواند شاه را نجات دهد بکوشید آن را با یک دولت
میانهروتر جایگزین کند .در نظر گررو ،کارتر بحران ایران را با انبوهی
از اشتباهاتی مدیریت کرد که بیشتر از خودش سرچشمه میگرفت.
او نتیجه سیاست کارتر در برابر ایران را سقوط شاه و ایران میداند که
دیگر سدی در برابر منافع اتحاد جماهیر شوروی و توسعهطلبی آن
برای آمریکا ایجاد نمیکرد.

هزار و صد سال پیش از این ،در غرب اروپا و در سراسر جهان،
حدودا  ۹۸درصد از مردم در روستاها زندگی میکردند و غذای
مورد نیازشان را خود تولید میکردند ،شهرها و جادهها اندک و
ارتباطات ضعیف بودند ،سطح سواد پایین بود ،استفاده از پول ناچیز
بود و مبادلههای اندکی که صورت میگرفتند در قالب دادوستد
پایاپای بودند .پرسش اینجاست که چگونه از دل چنان وضعیتی،
جامعهای سر برآورد که در بیش از صد سال گذشته در اروپا با
آن روبهرو هستیم ،جامعهای که اکثریت مردمان آن در شهرهای
بزرگ زندگی میکنند ،عموما غذای مورد نیازشان را (که دیگران
تولید کردهاند) از طریق نظام پولی میخرند و با رشد عظیم صنعت
و ارتباطات مشخص میشود .این تحول سترگ و این تغییر شکل
چگونه رخ داد؟ چرا این دگرگونی نخست در اروپا اتفاق افتاد و
سپس به بخشهای دیگر جهان گسترش یافت؟ در مورد زمان
دقيق زايش سرمايهداري تاكنون تحقيات پردامنهاي صورت گرفته
است .بعد از جنگ دوم جهانی ،تاریخنگاری و تحقیق تاریخی با
رویکرد ماتریالیسم تاریخی پیشرفتي شايان داشت و آثار باارزشی
در این زمینه پديد آمد .بهعنوان نمونه ميتوان به آثار تاریخنگاران
مارکسیست انگلیسی و مکتب آنال در فرانسه اشاره كرد .مساله
گذار از فئودالیسم به سرمایهداری ،با سابقهای بیش از پنج دهه و
ادبیاتی غنی ،درخشانترین فصل در تاریخنگاری مارکسیستی
محسوب میشود .هدف اين كتاب معرفي مختصر اين مباحث است.
در مجموعه مقاالت كتاب حاضر ،به زباني فشرده و گويا تالش شده
ديدگاههاي صاحبنظران مختلف در تحليل ظهور سرمايهداري و
رشد آن ،از زبان مهمترين متفكران معاصر ارائه شود .نويسندگان اين
مجموعه برجستهترين صاحبنظران معاصر در حوزه «ماركسيسم
سياسي» و مطالعات تاريخي به شمار ميروند.
مارکسیسم سیاسی از جریانهای اندیشهساز مهم معاصر در سنت
تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنههای گوناگون
بهویژه در زمینه سازوکار گذار از فئودالیسم به سرمایهداری ،مساله
انقالب بورژوایی و تحوالت سرمایهداری معاصر پدید آورده است.
بازاندیشی در نظریه ماتریالیستی تاریخ و مفهوم بنیادین شیوه تولید
را میتوان مهمترین دستاورد این جریان بهشمار آورد که پیامدهای
ی بااليي دارد .این بحث ،سه مرحله متفاوت را شامل
نظری و سیاس 
میشود .مرحله نخست آن ،در دهههای  ۱۹۴۰و  ،۱۹۵۰در میان
گروهی از مارکسیستهای کمابیش مرتبط با حزب کمونیست،
و نه لزوما عضو آن ـ همچون پل سوییزی ،موریس داب و اریک
هابسبام ـ جریان داشت .مرحله دوم ،در دهه  ،۱۹۷۰با بحث رابرت
برنر و متفكراني نظیر امانوئل والرشتاین و گوندر فرانک همراه بود.
در مرحله سوم ،که هماینک جریان دارد نيز شماری از نویسندگان
مانند «رابرت برنر» ،به بحث در باب توسعه سرمایهداری در مقیاس
جهانی میپردازند.
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دولت كارتر و فروپاشی
دودمان پهلوی

نويسنده:خاوير گررو
ترجمه :غالمرضا علیبابايی
ناشر :كتاب پارسه
سال انتشار۱۳۹۷ :
تعداد صفحات ۳۸۴ :صفحه
قيمت ۴۸ :هزار تومان

گذارازفئوداليسمبه
سرمايهداری

نویسنده:گروه نويسندگان
ترجمه :حسن آزاد و ...
ناشر :سمندر
سال انتشار۱۳۹۷ :
تعداد صفحات ۲۵۹ :صفحه
قيمت ۳۵ :هزار تومان
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