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پیشکش می کنم به پسرم مزدک
:With love and respect, to my son
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یک :یپش زمینه:
یكسی از عرصسه های زندگسی فرهنگسی مسا كسه نیازمنسد بررسسی های دراز
دامسن و عمیقسی اسست حوزه ی آسسیب شناسسی فرهنسگ اسست تسا راه
برای برون رفسست از تنگناهای فرهنگسسی كسسه بسسا آن روبرو هسسستیم هموار
شود .منظورم قبسسسل از هسسسر چیسسسز ،كوشسسسش برای شناخسسست امكانات و
محدودیست های ماسست .نسه انكار ایسن تنگناهسا مشكلی را برطرف مسی
كند و نه دست كم گرفتن مسائلی كه جامعه ی ایرانی ما درهزاره ی
سوم میلدی با آن روبروست .از سوی دیگر ،موفقیت در برطرف كردن
كمبودها و تنگناها با بی اطلعی ما از امكاناتی كه هست نیز جور در
نمسی آیسد .مسی خواهسم ایسن نكتسه را گفتسه باشسم كسه نسه فقسط دانسش بسه
تنگناها كه به همان اندازه مهم  ،اطلع از امكاناتی كه برای مقابله با
ایسن تنگناهسا داریسم نیسز بااهمیست و تعییسن كننده اسست .در میان خود مسا
ولی ،بسیار اتفاق می افتسد كه از سوئی با دست كسم گرفتسن تنگناها
وهم سزمان سباس سآن سبااغراق در باره امكانات روبرو مسی شویسم.س نتیجهس ساین
میس سشودس سکهس سیاس سبهس سمشکلس سفرهنگیس سمانس سبرخوردیس سمسئولنهس سنمی
کنیم و یا این که سختی های برون رفت از این وضعیت ناهنجار کنونی
راس سدستس سکمس سمیس سگیریم.س ایسسن همسسه در حالیسسست كسسه سسسند وشاهسسد
تاریخسی اسستواری در تائیسد آن چسه كسه ادعسا مسی كنیسم یسا نداریسم و یسا كسم
داریسم .واقعیت تلخ تاریخسی مان ایسن اسست كسه در همه ی طول و عرض
تاریخ ،ایرانی شوربخت در چارچوب فرهنگی وسیاسی خود از ابتدائی
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ترین حق و حقوق اولیه محروم بوده است و این بی حقوقی ادامه دار
در ذهنیسست مسسا آن چنان نشسسست كرده اسسست كسسه گاه ،حتسسی عادی و
طبیعسی جلوه مسی كنسد .بسسیار اتفاق مسی افتسد كسه حتسی بدون ایسن كسه
خود بدانیسسم و یسسا بخواهیسسم ،در مناسسسبات عادی و روزمره خویسسش نیسسز
همین ذهنیت را به نمایش می گذاریم .روشن خواهد شد كه چه می
گویسم .بسی گفتگسو بایسد روشسن باشسد كسه بسا تداوم ایسن ذهنیست ،راه برون
رفست مسا از ایسن تنگناهای فرهنگسی هسم مسسدود باقسی مسی مانسد .مسی
توان قوانیسسن مناسسسبی بسسه تصسسویب رسسسانید .مسسی توان حكومسست گرانسسی
صسسالح انتخاب كرد .ولی مادام كسسه ایسسن خانسسه تكانسسی ذهنسسی در سسسطح
اجتماع اتفاق نیافتسد ،ایسن تنگناهسا باقسی مسی ماننسد .راه خردمندانسه ی
برخورد بسسسه ایسسسن مشكسسسل ،بسسسه باور مسسسن ،برخورد بدون پرده پوشسسسی و
شجاعانسه بسه ایسن مسسائل و از جمله بسه ایسن ذهنیست اسست تسا راه برای
رفع و تصحیح آنها هموار شود .پس از همین ابتدا باید روشن باشد كه
مرا با دیدگاهی كه حتی نفس وجودی مشكل و كمبود را به رسمیت
نمسی شناسسد و اگسر هسم ،چیزی را بسه رسسمیت بشناسسد ،آن را بسا هزار
من سریشم و چسب به توطئه ی موجودات ارضی و سماوی نسبت
مسی دهسد ،كاری نیسست .در ایسن كسه در ایسن جهان ،توطئه هسم هسست،
تردیدی نیست ،ولی از همین نقطه ی درست آغاز كردن و رسیدن به
جائی كسه حركست ثوابست و سسیارات را نیسز بسه توطئه ی ایسن یسا آن گروه
نسبت دادن ،حلل مشكلت و مصائب جوامعی چون ما نیست .چون
اولیسن و مهسم تریسن پسی آمسد ایسن دسست توطئه پردازی هسا ،تبلیسغ سساده
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اندیشسسی و زودباوری و از ایسسن دو بدتسسر ،زمینسسه سسسازی برای مسسسئولیت
گریزی اسست .و اگسر بسا دیدگاه توطئه پرداز و توطئه سسالر مقابله نشود،
پسی آمدش بسی گمان نیاندیشیدن و امتناع از تفكسر خواهسد بود كسه برای
جامعسسه ی گرفتاری چون جامعسسه ی مسسا بسسه راسسستی مصسسیبت عظیمسسی
اسسست .شایسسد بسسه همیسسن خاطسسر اسسست كسسه توطئه پنداری در میان مای
ایرانسی این همه طرفدار دارد .هر چه را كسه درك نكنیسم و یا حتسی ،گاه،
نخواهیسم درك كنیسم بلفاصسله بسه توطئه پیونسد مسی زنیسم و كمتسر هسم از
خود مسی پرسسیم مگسر در بازی قدرت جهانسی چسه كاره ایسم كسه كسسی یسا
قدرتی به توطئه بر علیه ما ناچار باشد؟ البته گفتن دارد كه این علقه
و تمایسل مسا بسه توطئه پنداری از فرهنسگ و سسیاست حاكسم بر جامعسه مسا
منشاء مسی گیرد و روشسن اسست كسه مسا مردمسی كسه در تاریسخ دراز مان
كمتسر اجازه داشتسه ایسم كسه بدون آقابالسسر و بدون بسساطِ چوب و فلك
معلمان اخلق جامعسه بیاندیشیسم ،ایسن وضعیست را بسا تجربسه ی تاریخسی
خویش هم خوان می یابیم .علوه بر هم خوانی با تجربه تاریخی ما،
بسسه اعتقاد مسسن ،یكسسی از دلیسسل مقبولیسست تئوری پردازی های توطئه در
ایران ایسن اسست كسه سنهس سفقط بسا ذهنیست سساده اندیسش و بدوی مسا جور
درمی آید بلکه از آن مهم تربا مسئولیت گریزی ناشی از بی اختیاری
ما هم هم خوان است .وقتی در زندگی یومیه اختیاری نباشد -و در
مورد مای ایرانی کم اتفاق نیافتاد که چنین بود -نه زمینهس ای برای
مسئولیت پذیری هست و نه ضرورت و نیازی به آن خواهد بود .نکته
این ساست سکهس سکسی سکهس ساختیاریس سنداردس سبالمال سمسئولیتیس سهمس سنمی
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تواند داشته باشد .به این نکته ها باز خواهم گشت .ولی درخصوص
باورس سبهس ستوطئه،س بسه عنوان نمونسه ،در ایسن كسه خیلی كارهسا در ایران كار
انگلیسسی هسا بوده اسست ،بحثسی نیسست  .ولی ساگرچهس سازس ساینس نكتسه
درسست سآغاز می کنیم ولی درنظر نمی گیریم که این توطئه خارجی
برای پیروزشدن همراه و نوکر داخلی نیاز دارد .زمینه می خواهد و در
خل به بار نمی نشیند .ولی اغلب بدون توجه به این وجوه ،به جائی
می رسیم كه خودمان در تاریخ خودمان هیچ كاره می شویم و هر آن
چه برسرمان می آید نتیجه ی توطئه ی این وآن و دربسیاری ازموارد
انگلیسسی هسا مسی شود .ضرر دیگسر ایسن نحوه ی برخورد ایسن اسست كسه
حتسسی وقتسسی كسسه »كار بسسه واقسسع كار انگلیسسسی هاسسست« ،از شناخسست
سسازوكار واقعسی قضایسا و بخصسوص نقسش خودی هسا كسه بسه عنوان نوكران
بسا جیره و گاه حتسی بسی جیره منافسع خارجسی عمسل مسی كننسد ،باز مسی
مانیسم .بسا ایسن همسه ،مهسم تریسن پسی آمسد مخرب ایسن نحوه ی نگرش بسه
مسائل ،تبلیغ و تشویق مسئولیت گریزی است .اگر قرار براین باشد
كه هر آن چسه كه بر سرما آمده است گناه ایسن یا آن گروه برون مرزی
یا بطور كلی »دیگری« بوده باشد ،پس ،چه نیازی به بازنگری كرده ها
و نكرده های خود در بسسترتاریخ داریسم ؟ پسس ،نسه سساختار سسیاسی مسا
نیاز بسه تعمیسر و حتسی در صسورت نیاز انهدام و بازسسازی دارد و نسه بنیان
ذهنی ما محتاج خانه تكانی جدی است  .به قول خیام بزرگوار ،خوش
باش ،ندانی به كجا خواهی رفت!
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بدون معطلی باید افزود كه زنجیره ای از كژ اندیشی بر چنین بستری
جوانسه مسی زنسد و رشسد مسی كنسد و كار بسه واقسع زار مسی شود .وقتسی
مسئولیت پذیری نباشسد ،نقد و نقادی هسم نیسست كه با مختصات یك
جامعسه ی و فرهنسگ اسستبدادی ،هسم خوانسی دارد و بسا آن جور در مسی
آیسسد .و در وضعیتسسی كسسه تفكسسر و اندیشسسه ورزی صسسدمه ببینسسد ،دور دور
كلشان فرهنگسی مسی شود كسه در همسه جسا هسستند و منتظسر رویست آب
تسا قابلیست خویسش را در شناگری نشان بدهنسد و اگسر لزم باشسد ،برای
گرفتن ماهی های چاق و چله ،آب را هم گل آلود می كنند .نیازی به
ذكسسر نام و نشان نیسسست ولی ایسسن جماعسست ،بسسه واقسسع بسسساز و بفروش
های فرهنگی اند كه عمده فروشی فرهنگی می كنند .اگر در نتیجه
ی كار» فرهنگسی« شان گرهسی از كار كسسی باز نمسی شود ،چسه باك !
خود این حضرات كه به آب و نان و جاه و مقام می رسند ! و برای جان
های بی درد ،همین  ،پاداش كمی نیست.
قبسل از هسر چیسز بایسد بگویسم كسه پیشاپیسش بایسد پذیرفست كسه راه برخورد از
روبرو بسه مشكلت و مصسائبی كسه داریسم ،راه بسی درد و حتسی كسم دردی
نیسسست .نسسه فقسسط عقسسل و خرد مسسی خواهسسد ،بلكسسه ،حوصسسله و تحمسسل و
تسامح و مدارا می طلبد .شكستن و شكسته شدن در فراگشت رفع
ایسن مصسائب اجتناب ناپذیسر اسست و بسه همیسن خاطسر ،آمادگسی تام و تمام
مسی طلبسد تسا بسا اولیسن بسه خاك افتادن هسا ،انرژی های مصسرف شده هدر
نرود .كوهنوردی كه ازمیانه ی راه واز دامنه ی كوهی كه بسی صعب
العبور مسی نمایسد باز مسی گردد ،نسسه فقسسط همسه ی انرژی های مصسرف
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شده را به هدر می دهد بلكه هرگز به قله كوهی هم صعود نخواهد
كرد.
در یسك صسد سسال گذشتسه ،بسه ویژه ،ایسن تنگناهای فرهنگسی در بیشتسر
عرصسسه های زندگسسی مسسا حضورچشمگیری داشتسسه بسسه نوبسسه بسسه صسسورت
مانعسسی بسسسیارجدی برسسسرراه تحول بنیادیسسن جامعسسه ی مسسا عمسسل كرده
اسسست .تقابسسل سسسنت ومدرنیتسسه در ایران و جلوه های مختلف بروز ایسسن
برخوردو تقابسل در یكسی دو قرن گذشتسه ،هنوز از ناشناختسه تریسن عرصسه
های زندگسی اجتماعسی فرهنگسی مسا در دوران معاصسر اسست .قصسدم بسه
هیچ وجه نادیدن و غفلت از كارهای انجام گرفته نیست .من دراین جا
بیشتسر بسا یسك معضسل فرهنگسی بسسیار جدی خودمان كار دارم كسه در آن،
نوعسسی فرهنسسگ سسسرزنش همسسه جسسا گیسسر اسسست .یعنسسی مای محقسسق و
پژوهشگر به دنبال ساختار استبدادی ذهنمان كه عمده ترین نمودش
یكسه سسالری مسا در عرصسه ی اندیشسه ورزی اسست نمسی توانیسم در ایسن
بررسسی هسا موضسع بسی طرفانسه داشتسه باشیسم تسا حقیقتسی در ایسن میان
روشسن شود .در ایسن دسست بررسسی هسا ،در اغلب موارد ،هدف بسه قول
معروف كوشسسسسش برای یافتسسسسن» قاتسسسسل« اسسسسست نسسسسه كوشسسسسش برای
بررسسی»علل قتسل« كسه برای زندگسی میان مدت و دراز مدت مسا مفیسد
باشد .همین كه »قاتل« را پیدا كردیم ،وظیفه ی ما به سر می رسد.
در پیوند با بررسی تقابل بین سنت و مدرنیته در ایران هم ،همه چیز
بسستگی دارد كسه چسه كسسی بسا چسه دیدگاهسی بسه ایسن بررسسی بپردازد.
اگسر نویسسنده مدافسع سسنت باشسد ،كسه حتمسا تجدد طلبان مقصسرند و بسه
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ایسن یسا آن قدرت خارجسی وابسسته بوده انسد و اگسر بسه اردوگاه تجدد طلبان
دلبسستگی داشتسه باشسد كسه بدیهسی اسست سسنت گرایان نگذاشتنسد .تسا
آن زمان كسه از ایسن شیوه ی اندیشیدن خیسر وشری بسا دانسش و آگاهسی
دست بر نداریم كارما به همین صورت كنونی اش زار خواهد بود.
ایسسن خیسسر و شسسر اندیشسسی وقتسسی بسسه عرصسسه نقادی كشیده مسسی شود،
نتیجه به واقع اسف انگیز می شود .چون نقد به جای این كه وسیله
ای باشد برای خود آموزی وكمك به دیگران ،در وجه عمده ،وسیله ای
می شود برای جا انداختن یك سالری در عرصه ی اندیشه كه در این
جا و همه جا و در همه ی زمان ها ،اول وآخر مصیبت است.
به جنبه هائی از این قضیه بازخواهیم گشت و اما قبل از آن ،چراست
كه ما در تاریخ دراز دامان مان همیشه استبداد داشته ایم؟ قبل از این
کهس سبهس ساینس سپرسشس ساساسیس سبپردازمس ساجازهس سبدهیدس سدربارهس سزمینهس سهای
کلی این که چرا این گونه ایم ،و این گونه باخودمان و با دنیای دور
وبرمان برخورد می کنیم ،کمی بیشتر درددل کنم.
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دو -ذهنیت ما و استبداد پسامدرن
ایسسن روزهسسا بسسه هسسر سسسایت انترنتسسی كسسه سسسر مسسی زنیسسد ،ایرانسسی هسسا از
مدرنیتسه ،جهانسی شدن ،تجدد ،دموكراسسی ،غرب سستیزی سسخن مسی
گویند .شماری به این گمانه به راستی بی اساس دامن می زنند كه
انگار اسسسلمی كردن جامعسسسه ایرانسسی هسسم از  1357آغاز شده اسسسست.
دراغلب موارد هم ،بحث این دوستان بروبرگرد ندارد كه قبل از هرچیز و
پیسش از هسر چیسز مسسئله اسساسی سسرنگون كردن جمهوری اسسلمی
اسست .چون در غیسر ایسن صسورت ،راه بسه جائی نخواهیسم برد .حال بمانسد
که کم نیستند کسانی که درراستای کوشش برای رسیدن به چنین
سسرانجامی ،بسا هارتریسن جناح های امپریالیسستی نسه فقسط هسم جهست و
هسم سسو ،کسه اغلب ،همکار مسی شونسد .ممكسن اسست تغییسر حکومست
مطلوب هسسم باشسسد ولی ،بسسا چسسه سسسازوكاری بایسسد چنیسسن كرد و یسسا بسسه
جایش ،چسه باید گذاشست ،پرسش هائی است كه كمتسر كسسی بسه آن
هسا مسی پردازد .واقعسا آدم دلش بسه درد مسی آیسد كسه نزدیک بهس  30سسال
اسسست كلی گوئی مسسی كنیسسم و هنوز خسسسته نشده ایسسم! و هسسم چنان
بحسث های مان مجرد و ذهنسی انسد .در باره آزادی تسا دلتان بخواهسد حرف
می زنیم و ادعا هم داریم ولی در عمل نمی دانیم عمل به آزادی به
راسستی یعنسی چسه؟ از »آزادی بسی حسد وحصسر« سسخن مسی گوئیسم ولی
همین كه دوست و رفیق بیست یا سی ساله مان چیزی می گویدیا
كاری مسسی كنسسد كسسه خوشمان نمسسی آیسسد ،آزادی بسسی حسسد وحصسسر كسسه
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پیشكش ،حتی آزادی محدودش را هم ندیده می گیریم و ناسزاهائی
می دهیم كه هیچ چارودار خسته ای بار یابوهایش نمی كند .تازه به
رژیم شاه و جمهوری اسلمی انتقاد داریم كه تاب تحمل دگر اندیشی
ندارند! نه این كه انتقاد مان به این دو رژیم بی جا باشد ولی ،بگذارید
بسی پرده بگویسم كسه آنهسا كسه چنیسن بودندوچنیسن انسد حداقسل ادعای آزاد
اندیشی و اعتقاد به دموكراسی ندارند ،ما و دیگر مدعیان دموکراسی
و آزادی خواهی درایران ،چی؟
همین جا بگویمس و بگذرم که بهس نظرم گرفتاری اصلی جامعه ما این
استس سکهس سفاقدس سزیربناهایس ساخلقیس سوس سفرهنگیس سلزمس سبرایس سرسیدنس سبه
جامعه ای آزاد و مدنی است و تا زمانی که برای ایجاد و گسترش این
زیربناها اقدامات اساسی صورت نگیرد ،مشکلی حل نخواهد شد .آن
چه در این جا اهمیت دارد پذیرش بدون قید و شرط آزادی ها و حق
وحقوق فردی است و اگر با خودمان صادق باشیم ،ما به چنین حق و
حقوقی درعمل و نه در گفتار ،باور نداریم .بازتاب این عدم باور هم به
شکل وصورت های مختلفی خود را نشان می دهد که به شماری
ازآنس ساشارهس سخواهمس سکرد.س سازس سهمانس سابتدایس ستاریخ،س سباورس سمایس سایرانیس سبه
آزادی ،با هزار قید و بند همراه بوده است .و اکنون که دیگر نورعلی
نور هم شده است ،یعنی دست روی هر کس که بگذاری ،خودش را
قانعس سکردهس ساستس سکهس ساینس سمحدودیتس سها،س سنهس سناشیس سازس ساینس سفقدان
زیرساختس سهایس ساخلقیس سدربافتس سفکرس سوس سفرس سهنگیس سماس سبلکهس سبهس سواقع
نشانه مسئولیت پذیری او برای حداکثر کردن رفاه جامعه است .ما

12

هنوز انگار قبول نداریم درجامعه ای که در آن افراد فاقد حق و حقوق
اولیه باشند ،هیچ گونه حق و حقوق اجتماعی و اجتماعی شده هم
وجود ندارد .جمع میلیون ها » هیچ« هنوز هیچ است.
درهمیسن راسستا ،بسد نیسست اشاره کنسم کسه درارزیابسی ایسن نکتسه -فقدان
زیرسساخت های اخلقسی -همان گونسه كسه درموارد مکرر شاهدبوده ایسم
بسه و اقسع دل شیسر و یااحتمال مغسز یابسو مسی خواهسد كسه كسسی بسا ایسن
جریان »سسیل واره« درارزیابسی مسسائل و مشكلت ایران مخالفست كنسد.
به چرخش قلمسی ،دگراندیش را می نشانند وردست آقای ثابتسی و یا
آقای سسعید امامسی و دیگسر آدم كشان حرفسه ای و بسه زبان بسی زبانسی
ادعا می كنند كه این بابا ،هر صبح تا یك دانه كودك تازه به دنیا آمده را
كباب نكرده ونوش جان نكنسسسسد از رختخواب در نمسسسسی آیسسسسد! خنده دار و
بیشتر گریه آور این كه این دون كیشوت های پسامدرن ،حتی این قدر
نمی دانند كه دشمن كیست و به كه باید اعلن جنگ كنند؟
خوب ،چسسه مسسی شود كرد؟ یسسا بایسسد بسسه ایسسن دیدگاه مخرب و در گوهسسر
استبدادی -ولی استبداد پسامدرنی -اجازه داد كه به تخریب اندیشه
كه تازه قبل از تخریب هم چندان تعریفی ندارد ،ادامه بدهد و یا این كه
باید پیه این تهمت های ناروا را به تن مالید.
حرف حساب من در این یادداشت ،اگر حرف حسابی باشد ،نه در باره
جمهوری اسسلمی اسست و نسه در باره هیسچ حكومست دیگسر و نسه در باره
ایسن یسا آن جریان سسیاسی و غیسر سسیاسی ونسه در باره سسرنگونی و یسا
اسستحاله و یسا مسسایلی از ایسن قبیسل .اگرحرف حسسابی داشتسه باشسم،
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حرفم این است كه ماقبل از هرچیز و پیش از هر چیز باید اندكی ،به
واقسع اندكسی ،در باره تعاریسف عبارات و واژگانسسی كسه بسه كار مسسی بریسسم،
تامل كنیم .همین.
تعاریف ،به خصوص آن چه كه جا افتاده است تفسیر پذیر نیستند .به
نوبسه خود ،تاریسخ و مختصسات تاریخسی ایران یسا هسر كجای دیگسر ،اگسر چسه
تفسیر پذیرند ولی تحریف پذیر نیستند.
بگذارید چند تا نمونه بدهم تا نكته ام روشن شود.
مدرنیته:
حداقسل در  200سسال گذشتسه ماوجامعسه مسا گرفتار تناقسض بیسن سسنت و
مدرنیتسه در ایران بوده ایسم و اغلب بدون ایسن كسه تعریفسی از مدرنیتسه بسه
دست داده باشیم در باره اش فضل وفرمایش هم كرده ایم .من بر این
عقیده ایسم كسه مقوله اصسلی كسه بایسد برای فهمیدن مشكلت و مصسائب
متعددمان ،مورد بررسسسی جدی تری قرار بگیرد علل و زمینسسه های عدم
پیدایسش مناسسبات سسرمایه داری در ایران اسست كسه بسه نوبسه خویسش،
تداوم مناسسسبات ماقبسسل مدرن را در ایران امكان پذیسسر سسساخته اسسست .از
شما چه پنهان ،من حتی فكر می كنم همین خصلت دوئل طلبی ما،
كه با كوچكترین اختلفی بدمان نمی آید» ،دشمن« را به دوئل دعوت
كنیسسم ،ناشسسی از همیسسن عقسسب ماندگسسی ذهنسسی ماسسست كسسه از مراحسسل
ماقبسل سسرمایه داری جلوتسر نیامده اسست .نمود دیگرش هسم ایسن اسست
كه با همین نگرش ماقبل مدرن به شیوة حل اختلف ،اغلب گمان می
كنیسسم كسسه هركسسس كسسه بسسا مسسا همراه نباشسسد ،پسسس حتمسسا باعدوی مسسا
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سسسروسری دارد .بسسه سسسخن دیگسسر ،هركسسس كسسه دیدگاه بدوی و ماقبسسل
سرمایه داری »دایه ،دایه ،وقته جنگه…« را قبول نداشته باشد ،حتما
ریگسی یسه كفسش و ماری در آسستین دارد و سسرش بسه آخور ایسن یسا آن بنسد
است.
با این همه ،ولی كم نیستند كسانی كه درك شان از مدرنیته از حد
مینسسی ژوپ و كراوات فرا تسسر نمسسی رود .بسسا ایسسن همسسه در باره اش اظهار
فضل هم می كنند .درحالی كه به اعتقاد من ،مدرنیته ،گذشته از زیر
ساخت اقتصادی اش ،دو مشخصه اساسی دیگرنیز دارد:
منشاء زمینی و این دنیائی قوانین جاری.
برابری و آزادی شهروندان
اگسسر همیسسن دو مشخصسسه را برای ارزیابسسی تاریسسخ دراز دامسسن ایران بكار
بگیریسد تسا حدودی عمسق مسسایل و مشكلتسی كسه داریسم روشسن مسی
شود.
ولی ما چه می كنیم؟
از سسوئی ،برخلف دیدگاهسی كسه اغلب تبلیسغ مسی شود در ایران قبسل و
بعسد از جمهوری اسسلمی ،قوانیسن جاری مملكتسی منشاء زمینسی و ایسن
دنیائی نداشته است .این كه از  1357این منشاء مشخص تر و علنی
تسر شده اسست تغییری در اصسل نمسی دهسد كسه درایران همیشسه ،مذهسب
منشاء و مبداء اصسلی قوانیسن مملكتسی بوده اسست .تسا قبسل از  1906كسه
قوانینسی بسه غیسر از قرارومدارهای سیالی که در محاضسر شرعسی تعییسن
مسسی شسسد وجود نداشسست و بعسسد از  1906نیسسز ،بسسه نسسص صسسریح قانون
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اسساسی ،گذشتسه ازتعییسن مذهسب رسسمی ،هسر چسه كسه مخالف اسسلم
بوده باشد درایران به صورت قانون در نمی آمده است.
از آن گذشته ،حتی به زمان محمد رضا شاه هم با همه تبلیغاتی كه
این روزها می شود ،هم چند زنی عملی و امكان پذیر بود و هم زنان
بدون اجازه شوهران خویسش حسق مسسافرت بسه خارج از ایران را نداشتسه
انسد .قوانیسن قصساص وجود نداشست ولی قانون ارث ربطسی بسه ضوابسط ایسن
دنیائی نداشسست .بسسه دیگسسر موارد دیگسسر نمسی پردازم چون هدفسسم در ایسسن
نوشتار چیز دیگری است.
و امسا برابری و آزادی فردی ،اگسر عمده تریسن مشخصسه یسك جامعسه مدرن
نباشسد بسی گمان یكسی از عمده تریسن مشخصسه هایس سآنس ساسست .ولی
بنگرید به مباحثاتی كه در ایران یادرخارج ازایران درمیان ایرانیان در این
باره مسی شود .بسه عنوان معترضسه مسی گویسم كشسف اجباری و چماقسی
حجاب بسسسه زمان رضسسسا شاه بسسسه قول زیدی مسسسی شود » سسسسرآغاز تجدد
درایران« .خوب بسا ایسن ادراكات مغشوش از تجدد ،چرا تعجسب مسی كنیسم
کهس سکارمانس سبهس سسامانس سنرسیدهس ساست؟ آن چسه كسه سسرآغازش باچماق
باشسد ،متاسفانهس چندیسن دهسه بعسد ،هسم چنان چماق بسه دسست مسی
خواهسد حرفهایسش را بسه پیسش بسبرد! سبه گمان من ،ما دربرخورد به این
مقولهس ساینس سخبطس ساساسیس سراس سمرتکبس سمیس سشویمس سکهس سگمانس سمیس سکنیم
چماق با توجه به موقعیت کسی که چماق می زند ،بدو خوب دارد.
درحالی که آن چه که اهمیت تعیین کننده دارد این است که همین
که » چماق« وارد می شود ،آزادی از پنجره می گریزد و این البته که
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مهمس سنیست سکه سآیا سپیروان سزیدند سکه سموجب سفرار سآزادی سمی سشوند سیا
پیروانس سعمرو.س سآزادیس سدرس سجامعهس سایس سکهس سدرس سآنس سبرخوردهایس سچماقی
پذیرفتنی باشد ،نمی تواند وجود داشته باشد .و جامعه ای که در آن
آزادیس سفردیس سبهس سرسمیتس سشناختهس سنشود،س سباس سساختنس سچندس ستاس سآسمان
خراش و یا با ویراژ دادن در اتوموبیل های گران قیمت ) عمدتا( وارداتی
متجدد نمی شود.
از دیگر مختصات یك جامعه مدرن ،گذشته از قوانین این دنیائی ،قانون
مندی امور ودر كنارش ،انضباط ذهنسسسی و مسسسسئولیت پذیری كسسسسانی
اسسست كسسه در ایسسن چنیسسن جامعسسه ای زندگسسی مسسی كننسسد .منظورم از
مسسئولیت پذیری -مسسئولیت پذیری در برابر خویسش اسست نسه مباحثسی
كسه درایران داریسم در باره »تعهسد« و » مسسئولیت پذیری« ساجتماعی كسه
در اغلب موارد بسسه صسسورت پوششسسی برای مسسسسئولیت گریزی در آمده
اسست .سمنظورمس سدرس ساینس سجاس سبرآمدنس سیکس سنظامس سارزشیس سانسانیس سبرای
جامعه انسانی است .این که این نظام ارزشی از کجا می آید فرع
قضیه است ولی آن چه که اصل است این که آیا در مرکز این نظام
ارزشی ،رفاه و آزادی و برابری انسان ها وجود دارد یا خیر؟ وقتی این
نظامس سارزشیس سشکلس سمیس سگیرد،س سالبتهس سکهس سبدونس سپیس سآمدس سنیست.س ساگر
مسئولیت پذیری دربرابر خویش ملکه ذهن انسان بشود ،و اگر این
نظام ارزشی با اهدافی که برایش بر شمرده ام ،درجریان باشد ،در
آن صورت ،می توان امیدوار بود که بسیاری از بد اخلقی ها صورت
نگیرد .چون به گمان من ،انسان به ذات ،خواهان خیر است و دافع
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شر و آن چه که همین انسان را به صورت دیگری در می آورد ،نه ذات
او بلکه بدکاری نهادهای گوناگون و ورشکستگی نظام های ارزشی
حاکم بر یک جامعه است .درهمین راستا ،اگر مسئولیت پذیری باشد،
آن وقت آدم می پذیرد و به آن عمل می کند كسه دنیای امروز دنیای
پژوهش و حرف را از روی علم و آگاهی زدن است .یعنی پذیرفتن این
اصسل سساده ،كسه از زیادی سسادگی اغلب نادیده گرفتسه مسی شود -كسه
همسه چیسز را تنهسا همگان مسی داننسد و مسا امروزه دیگسر علمسه و فلسسفه
همه چیسز دان نداریم .ولی بنگرید به افاضات ایرانیان گرامی سدرداخل و
خارج ایران .كمتسر كسسی اسست كسه در باره همسه چیسز و هسر چیسز قضاوت
نكنسد و سدرباره اش اعلمیه ندهد .اگسر صسحبت از اقتصاد باشسد ،همگان
اقتصساد دان انسد آنهسم چسه اقتصساد دانانسی كسه حتسی كینسز و ماركسس سو
مارشال و فریدمسن و دیگران بسه گرد پایشان هسم نمسی رسسند .اگسر بحسث
فلسسسفی در میان باشسسد كسسه مسسا همگان فیلسسسوفانی مادرزادیسسم سسطرف
دریک سپاراگراف ،سچنان سردیه ای برس هگل سمی سنویسد سکه عقل سآدمیزاد
حیران می ماند! و آن گاه این پرسش ساده بی جواب می ماند ،اگر
برهگل و مارکس ،و کانت ،و دهها عالم دیگر بتوان دریک جمله و یا یک
پاراگرافس سردیهس سنوشت،س سپسس ساینس سهمهس سمحققس سپرکارس سکهس سهنوزس سهمس سبا
دیدگاهها و مباحث این اساتید درگیرند ،چه می کنند؟ با این همه در
نظر نمی گیریسم و احتمال به خاطسر سادگی و انجماد ذهنسی مان هنوز
درك نمسی كنیسم كسه درباره همسه چیسز و هسر چیسز نمسی توان »نظسر« داد.
یعنسی حوزه های سزیادی هست كسه قبسل از ارایسه نظسر ،بایسد سدرباره شان
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»دانسش« داشست و پس آن گاه ،اظهار فضسل و فرمایسش كرد .ایسن روزهسا
كسسسم نیسسسستند كسسسسانی كسسسه برای نمونسسسه در باره »جهانسسسی شدن« یسسسا
»جهانسی كردن« اظهار فضسل مسی كننسد بدون ایسن كسه در باره آن چسه كسه
موضوع اظهار فضسسل شان اسسست ،چیزی بداننسسد .خوب ایسسن هسسا و خیلی
چیزهای دیگسر بسی تعارف ،نمودهای ذهنیتسی پیشسا مدرن و عقسب مانده
اسست .گیرم كسه بر خویسش پوششسی مدرن و حتسی پسسامدرن پوشانده
باشد .دقیق و مستند سخن گفتن ،یكی دیگر از مختصات یک ذهنیت
متجدد ومدرن است ولی اغلب دوستان ،به مقوله ای به نام آمار هنوز
نرسسیده انسد و یا اگسر هسم رسسیده باشند ،اهمیت اش را یا قبول ندارندو
یسسا درك نمسسی كننسسد .یسسا ادعاهایشان را بسسه صسسورت مقوله ای ایمانسسی و
روحانسسی مسسی پذیری سد یسسا برای شما پاپوش دوزی سسسیاسی مسسی كنندو
بدشان نمسی آیسد كسه ماموران بكسن و نپرس امنیتسی را بسه سسراغ شمای
نوعی بفرستند.
اگسر جسز ایسن باشسد ،ایسن همسه انسگ زدن هسا برای چسه لزم مسی آیسد؟ سباز
ناچاریم بگویم که ادعای مرا نپذیرید .به خیلی ازنوشته ها در داخل و
خارجس سازس سایرانس سباس سدقتس سبیشتریس سبنگرید .اگسر ایسن ذهنیست ،پیشامدرن و
استبدادی نیست ،پس ،چیست؟
خوب وقتسی ذهینست ایسن گونسه باشسد سواین گونه بماند بدیهسی اسست كسه
مشكلی حسل نمسی شود .درمجالس ومحافسل خصسوصی همسه مسسایل
دنیسا را حسسل مسی كنیسم و سسرخوش و سسرمست ،برایسن گمان ایسسم كسه
مدرن و متجدد شده ایسم در حالیكسه ایسن ذهنیست ،همسه مختصسات عصسر
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وزمانه بردیای دروغین را در خویش نهفته دارد .نه فقط متجدد و مدرن
نیسسست بلكسسه ،عهسسد دقیانوسسسی و اسسستبداد زده اسسست .گفتسسن دارد كسسه
اسستبدادش ،نه پیشامدرن ،كسه استبدادی پسا مدرن است كه اگرچه
بسه ظاهسر بسا همتای پیشامدرن اش تفاوت دارد ،ولی درگوهسر ،همانسی
است كه همیشه بود با همان عمل كرد همیشگی ،كشتن اندیشه و
سترون كردن ذهن.
در سالهای اولیه هزاره سوم ،این درد ،به واقع درد كمی نیست!
لندن 17 :آوریل 2004
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سه  :نگاهی به خودمان در آینه تاریخ
دریکس سنوشتهس سکوتاهس سنمیس ستوانس سازس سهرچیزس سوس سهمهس سچیزس سسخنس سگفتس سو
ناچارم که دستچین کنم .به گمان من ،برای ریشه یابی آن چه که
هستیم ،باید به تاریخ مان رجوع کنیم .و دراین رجوع نیز باید دربرابر
کمبودها و کم کاری های مان ،قاطع عمل کنیم .منظور از قاطع عمل
کردن هم ناشی از دو عامل است.
یکی این که س اگر می خواهیمس به جدس دررفع این مصیبتس ها ،موفق
شویمس سبایدس سدربرخوردس سبهس سکمبودهایس سمانس سباس سخودمانس سرودربایستی
نداشته باشیم .به عبارت دیگر ،مشخص کنیم که در کجای این زمان و
مکانس سایستادهس سایمس ستاس سمشخصس سکردنس ساینس سکهس سبهس سکجاس سمیس سخواهیم
برسیم ،نه فقط آسان که عملی شود.
دوم ،این که این دوره وزمانه ،بدون این که واردجزئیات بشوم ،دوره و
زمانهس سخطرناکیس ساست.س سمنظورمس سهمس ساینس ساستس سکهس سشرایطس ستاریخی
فعلی شرایط ویژه ای است که اگربه خودمان برای رفع کمبودهائی
که هست ،برخورد نکنیم ،شکاف بین ما و دنیای متجدد و مدرن از آن
چهس سکهس سهست،س سبیشترس سخواهدس سشدس سوس ساینس سنمیس ستواندس سبهس سنفعس سمنافع
درازمدت ما به عنوان یک ملت قدیمی باشد.
با این پیش گزاره ،مناسب است که نمونه ای به دست بدهم از کم
کاریس سخودمان.س سدرس ساینس سراستا،س سبدنیستس سبهس ساشارهس سبگویمس سکهس اگسر در
وارسیدن دیگر جنبه های زندگی كم كاری و غفلت نكرده باشیم  -كه
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خودش جای بحث دارد -بررسی ما از زندگی اقتصادی ما در صد سال
گذشتسسه بسسه شدت ناكافسسی اسسست .اگسسر نقطسسه آغاز كارمان را نهضسست
مشروطسه طلبسی قراربدهیسم ،هنوز و باگذشست بیش ساز صسد سسال از آن
نهضست عظیسم چیسز دندان گیری نمسی دانیسم .ایسن كسه یكسی آن نهضست
عظیسم را دسست پخست سسفارت انگلیسس در تهران مسی داند 1و یسا دیگری،
علل شكسسست آن را بسسه گردن دوتسسا و نصسسفی » افراطیون« مسسی اندازد،2
هیسچ كدام ،بسه گمان مسن كار روشنگرانسه نمسی كننسد .بسه همیسن نحسو
اسست بررسسی مسا از زندگسی اقتصسادی مان دریکیس سدوس سقرنس سگذشتهس سو
حتیسس بسسه زمانسسة سسسقوط سسسلسلة قاجاریسسه و روی كار آمدن سسسلسلة
پهلوی و حتسی در دورة  50سسالة حكومست آن خاندان  .بسه عنوان مثال،
اختلف بین نوشته هائی كه به دورة سلطنت در بارة آن دوران نوشته
شده انسد ،بسا نوشتسه هائی كسه در بیسست سو چند سسال گذشتسه ممكسن
اسست در خصسوص آن دوره نوشتسه شده باشنسد ،آن چنان عظیسم اسست
كه انگار كسی جوامعی مختلف را به بازنگری نشسته است.
این وضعیت ،كه در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصه های زندگی ما
نیسز صسادق اسست ،یكسی از چندیسن موانسع رسسیدن بسه شناخست بهتری از
خودمان است ،كه ریشه درفرهنگ و سیاست حاكم بر جامعه دارد.
 1بنگرید به  :ابراهیم صفائي» :نقش انگلیس در برپائي رژيم مشروطه در ايران« در،
نهضت مشروطیت ايران ،موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تهران تابستان 1378
صص 145-154
 2بنگرید به آدمیت ،فريدون :ايدئولوژي نهضت مشروطیت ايران ،جلد دوم :مجلس اول
و بحران آزادي ،تهران ،نشر روشنگران ،بي تا
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ناگفته روشن است وقتی شناخت مان ازخودمان معیوب باشد ،دانش
ما به کمبودهای مان هم درحدی نیست که راهنمای مفیدی برای ما
دررفع ا ین کمبودها باشد.
 سیاست خودكامه توام با نگرش تك صدائی حاكم بر جامعة ایرانیما ،موجب می شودكه ارزیابی ما از یك واقعیت واحد ،بسته به زمان
آن ارزیابسسسی بسسسه صسسسورت های گوناگون در آیسسسد .قدرتمندان و سسسسیاست
پردازان جامعة ما ،مستقل از زیربنای فكری و عقیدتی ،تا به این درجه
اعتماد بسه نفسس نداشتسه انسد كسه بسه دیدگاهسی متفاوت از آنچسه كسه مسی
پسسسندند امكان بیان و اظهار نظسسر بدهنسسد .بسسه همیسسن خاطسسر اسسست كسسه
شاید در تاریخ بشر ،هیچ ملتی به اندازه ما این همه »مزدور بیگانه« و
یا » توطئه گر« و »اجابر و اوباش« و » اشرار« نداشته است .و تاسف
آور ایسسن كسسه حتسسی در روزگارانسسی كسسه بسسا دیگران چندان رابطسسه ای نیسسز
نداشتسسه ایسسم ،از همیسسن انسسگ هسسا برای تداوم تسسك صسسدائی و كسسش آمدن
خودكامگی بهره جسته ایم.
 در نبود ،یك سنت دموكراتیك ودر نتیجة حاكمیت یك نظام خودكامه،همسه چیسز سسیاسی مسی شود و اقتصساد »سسیاسی شده« نسه فقسط راه
گشسا نیسست بلكسه ای بسسا ،بسسیار گمراه كننده نیسز باشسد .واقعیست ایسن
اسست كسه حتسی داده های آماری نیزدر ایسن چنیسن فضائی برای راسست
نمایاندن این یا آن سیاست » مشتمالی« شوند.
یعنی می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه در وارسی تحولت
تاریخسی و اقتصسادی مان ،گذشتسه از اختلف در دیدگاه  -كسه اتفاقسا برای
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رسسیدن بسه حقیقست بسسیار مفیسد اسست  -مسا هنوز بر سسر واقعیست ایسن
تحولت بسه توافقسی منطقسی در میان خود نرسسیده ایسم .یعنسی ،بخسش
عمده ای از علل اختلف نظرهامان نسسه بر سسسر تحلیسسل های متفاوت از
یسك واقعیست ،بلكسه بسه راسستی ،تحلیسل های متفاوت از »واقعیست های
متفاوت« است و این است كه كارمان را به راستی زار می كند.
من در این نوشتار ،به اختصار ازاقتصادمان در صد سال گذشته سخن
خواهم گفت.3
آغاز مسی كنسم از ارایسه یسك تصسویر كلی از اقتصسادمان در قرن نوزدهسم بسه
عنوان پیش زمینه:
درجای دیگسسر گفتم كسسه در حول وحوش مشروطسسه طلبسسی ،مختصسسات
4

كلی ساختار اقتصاد و حكومت ایران را می توان به صورت سه اداره و
یا سه شاخة بهم پیوسته توصیف كرد.
 ادارة »غارت در داخسل« ،شامسل ادارة مالیسه و مسستوفیان و جمسعكنندگان مالیات ها.
 ادارة » غارت در داخل و خارج« ،شامل سربازان منظم و غیر منظمكه از یك طرف ،با لشگركشی به سرزمین های دیگر ،دست به غارت
مسسی زدنسسد و یسسا درداخسسل ،در صسسورت بروز كوچكتری نشانسسة تعارض ،در
 3با همة كوششي كه كرده ام ،صداقت و انصاف حكم مي كند كه به صداي بلند
بگويم كه اين تصويرمختصري كه به دست مي دهم ،ناكامل و غیر كافي است  .اين
نكته بديهي را پیشاپیش خودم مي گويم تا كمي از بار گناهانم كمتر شود.
 4براي اطلع بیشتر بنگريد به استبداد ،مسئله مالكیت و انباشت سرمايه درايران ،از
سوي نشر رسانش چاپ شده است.1380 .
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پوشش » فرونشاندن شورش  « ...به آن مناطسق اعزام شده ،و ضمن
سسركوب هسر صسدای ناسسازگار ،از غارت و چپاول نیسز غفلت نمسی كردنسد.
اگسسر مسسسئله ومشكلی در پرداخسست بهره زمیسسن و یسا مالیات پیسسش مسسی
آمد ،بخشی از همین اداره بكار می افتاد.
 ادارة » منافع عمومی« یا » ادارة مدیریت تولید و بازتولید« .اگر چهدر جوامع خشك وكم آب ،وظیفة عمدة این اداره تهیه و تدارك آب برای
آبیاری و زندگسی اسسكان یافتسه بود ،ولی در جوامسع پسر باران ،بسه خصسوص
سسسرزمین هائی كسسه باران های موسسسمی فراوان دارنسسد ،كنترل سسسیل و
سیلب مهم می شد .گذشته از آبیاری ،تهیه و تدارك راه و كاروانسرا
و مهمانخانسسه های بیسسن راه و غیره نیسسز در حیطسسة مسسسئولیت های ایسسن
اداره قرار داشت.
در آن دنیای قدیم ،هر دوره ای كه ارتباطی معقول و منطقی بین این
سسسه اداره وجود داشسست ،اقتصسساد كشور از یسسك رونسسق نسسسبی بر خوردار
بود .یعنسسی ،اگرادارة غارت در داخسسل و یسسا غارت در داخسسل و خارج ،كسسه
وظیفسسه شان انباشسست مازاد تولیسسد بود ،در همراهسسی بسسا ادارة منافسسع
عمومسسی ،بخشسسی از ایسسن مازاد را صسسرف راه و سسسد وقنات سسسازی و یسسا
حفسسظ و لروبسسی قنات هسسا و غیره مسسی كرد ،كسسه اقتصسساد رونسسق داشسست
] برای نمونسه ،ایران بسه عصسر شاه عباس صسفوی [ ولی در هسر دوره ای
كسسه ایسسن چنیسسن نبود ] ،ایران در قرن نوزدهسسم[ ،اقتصسساد بسسه یسسك مسسسیر
قهقرائی می افتاد.
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مشكسسل اسسساسی نظام خودكامسسه حاكسسم بر ایران ،حتسسی در دوره های
رونسسق نسسسبی ،ایسسن بود كسسه یسسك سسساز وكار پویای درونسسی برای دگرگون
كردن اسساس اجزای خود را در اختیار نداشست .سدلیل اش هم به گمان
منس ساینس سبودس سکهس سدرس ساینس سدوره،س سهمهس ساموراتس سدرس سکنترلس سیکس سحاکمیت
خودکامه متمرکز قرارداشت که به هیچ نیروی اجتماعی دیگری فرصت
عرض اندام کردن نمی داد .به عبارت دیگر ،حتی دوره ای که اقتصاد
رونقیس سداشت،س ساینس سرونقس سعمدتاس سقائمس سبهس سمختصاتس سشخصیس سبودس سکه
درمرکز این ساختار خودکامه قرار داشت ) برای نمونه ایران به زمان
شاه عباس صفوی( .ولی همین که این خودکامه به پایان کار خود می
رسید ،دوره رونق نیز عمل به پایان می رسید .درنبود هیچ نهاد دیگری
که بتواند اموررا به همان روال قبلی اداره نماید ،فرایند فروپاشی آغاز
می شد .نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد ،این بود که آنچه كه
در ظاهسر امسر بسه صسورت فروپاشسی نظام خودكامسه متمركسز درایران جلوه
گسر مسی شسد ،نسه سسر برآوردن گروه و طبقسه ای تازه وبدیسع و یسا شیوة
حكومست و تولیدی نسو ،سیا نهادهای دیگر و احتمال سکارآمدتر ،بلكسه ،بسه
واقسع نوعسی فروپاشسی از بال بود و بسه همیسن خاطسر ،برای مدتسی ،بسه
صورت نمونه های كوچكتر ،تكرار می شد .یعنی ،شماری از مستبدان
ریسسز و درشسست محلی و منطقسسه ای بودنسسد كسسه اگرچسسه همسسة مختصسسات
حاكمیسست خودكامسسه متمركسسز را حفسسط كرده بودنسسد ولی متمركسسز نبودنسسد.
اغلب هسسم كار و زندگسسی شان بسسه جنسسگ و گریسسز داخلی مسسی گذشسست
]یعنی ،در این دورة فروپاشی ،شاخه های فعال حكومتی اداره غارت
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درداخل و احتمال غارت در داخل و خارج بود[ .البته وقتی یكی از این
جوجسسسه خودكامگان محلی بر دیگران فائق مسسسی آمسسسد ،نظام خودكامسسسه
متمركسز بر قرار مسی شسد و تحولت بعدی بسستگی داشست كسه خودكامسه
اعظم مازادی كه از تولید كنندگان اخذ می شود را چگونه هزینه می
كند .
تسا موقعسی كسه جهان بیرون از مسا ،هسم چون خود مسا بسا همان شیوه های
قدیمی و طبیعی می زیست ،این ساختار سیاسی مشکل و مسئله
خاصی پیسش نمسی آورد ،ولی ،شوربختسی تاریخسی مسا از آن جسا تشدیسد
شدكه از تحولت سرنوشت سازی كه از نیمة دوم قرن هیجدهم ،در
جهان در جریان بود ،بسی نصیبس ماندیسم .بعسد از مرگ كریمخان زنسد ،در
ایران از میان جنسسگ و گریزهای بیسسست و چنسسد سسساله ،آغسسا محمسسد خان
قاجار موفسق شسد حاكمیست خودكامسه خود را بنسا كنسد .از جزئیات آن دوره
می گذرم ،ولی از آغا محمدخان نقل است كه:

» رعیت چون آسوده گردد در فكر عزل رئیس و ضابط افتد ....این گروه
فرومایسسه را بایسسد بسسه خود مشغول كردن كسسه از رعیتسسی و گرفتاری فارغ
نگردنسد و ال كار زراعست و فلحست نقصسان یابسد و توفیسر در غله و حاصسل
ضعیسسسف شود و قحسسسط پدیدار آیسسسد و لشگری ازكار بیفتسسسد و فسسسسادهای
عظیسم روی دهسد .ارباب زراعست وفلحست بایسد چنان باشنسد كسه هسر ده
خانسه را یسك دیسگ نباشسد تسا بجهست طبسخ آش یسك روز بسه عطلت و انتظار
بسر برند و ال رعیتی نكنند و نفصان در ملك روی دهد«.5
 5به نقل از راوندي :تاريخ اجتماعي ايران ،جلد سوم ،ص 168
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تنها آغا محمد خان نبود كه حامل نگرشی این چنین بود .دیگران نیز،
اگر چه ممكن است به این وضوح سخن نگفته باشند ،ولی به همین
شیوه رفتار كردنسد .پسی آمسد ایسن نگرش ،بسه گمان مسن ایسن بود كسه بیسن
فردوحكومسسست درایران هرگسسسز یسسسك قرارداد نانوشتسسسه وجود نداشسسست سسسو
متاسفانه هیچس وقت به وجودس نیامد .آن چسه كسه مدتسی بعسد ،در نتیجسه
وابسستگی بیشتسر اقتصساد بسه دلرهای نفتسی و اسستقلل مالی نسسبی
دولت از مردم ،بسسه صسسورت گسسسیختگی چشمگیسسر بیسسن دولت و مردم در
آمسد .باری ،بسه سسخن دیگسر ،آنچسه در ایران در قرن نوزدهسم پدیدار مسی
شود ،یسسك حاكمیسست آسسسیائی ،ولی حرام زاده اسسست كسسه اگرچسسه همسسة
مصسسسائب آن چنان حاكمیتسسسی را داراسسسست ولی » منافسسسع« احتمالی آن
حاكمیسست را ندارد .یعنسسی آن كسسس كسسه بسسا ایسسن چنیسسن نگرشسسی برایران
حكومسست مسسی كنسسد ،از سسسه ادارة لزم برای حكومسست كردن ،تنهسسا ادارة
مالیات و مالیه ) غارت در داخل( و ادارة جنگ ) غارت در داخل و خارج(
را دركسسف كفایسست خویسسش مسسی گیرد و ادارة سسسوم و احتمال عمده تریسسن
ادارة حكومتسی ،یعنسی اداره رفاه عامسه را بسی سسرپرست رهسا مسی كنسد.
بهس سسخن سدیگر،س ساگرچهس ستا سآنجاس سکه سامکان سداشت ،ساز سهمگان سباجس سمی
گرفتند ولی برای حفظ توان تولیدی دراقتصاد کاری نمی کردند.س لزم
بسه یادآوریسسست كسسه در اسسستفاده از ادارة غارت در داخسسل و خارج  -برای
نمونسسسه جنسسسگ های ایران وروس درنیمسسسه اول قرن نوزدهسسسم و در جریان
هرات بسا عدم توفیسق كامسل روبرو گشتنسد .یعنسی نسه تنهسا غارتسی نكردنسد
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بلكسه مناطسق حاصسلخیزی را از دسست دادنسد .بسی خاصسیت شدن ایسن
شاخة حكومتی در بحران افزائی برای آن بی تاثیر نبود.
گاه و بیگاه جرقسسه هائی از امیسسد خود را نشان مسسی دهسسد ولی سسساختار
سسسیاسی و اقتصسسادی خودكامسسه طوری بود كسسه در برابر هسسر گونسسه تغییسسر
مقاوت مسی ورزیسد و بسه نوبسه مسی كوشیسد تسا عامسل و یسا عواملی را كسه
موجسب » عدم تعادل« در نظام خودكامسه حاكسم مسی شونسد ،از میان بر
دارد .بسه گمان مسن ،هسم سسرانجام میرزا تقسی خان امیركبیسر ،صسدراعظم
ایران دوسست مسا بسه عصسر ناصسرالدین شاه در ایسن چارچوب قابسل توضیسح
اسست و هسم سسرانجام انقلب ناكام مشروطسه و حتسی دیگسر صسدراعظم
هائی كه تمایلت اصلح طلبانه داشته اند ،و حتی توطئه خیانت باری
كسه بسه سسرنگونی حكومست دكتسر مصسدق منجسر شد ،6بسه اعتقاد مسن در
این چارچوب است كه قابل درك می شود.
از یك طرف ،برای نمونه ،صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقا نشانة
آن اسسست كسسه در ایران مسسا اشرافیسست اسسستخوان دار و جاافتاده نداریسسم.
تركیسب طبقاتسی جامعسه سسیال اسست .یعنسی ،حتسی آشپززاده ای چون
میرزاتقسسی خان هسسم مسسی توانسسد از مخروط طبقاتسسی بال رفتسسه و حتسسی
صسسدراعظم نیسسز بشود .در عیسسن حال ،ولی پیسسش شرط های لزم برای
سقوط نیز فراهم است .چون در فرهنگ بر آمده در چنین ساختاری به
غیسر از مسستبد اعظسم »كسسی« كسه كسسی باشسد وجود ندارد تسا حسق و
 6در اين ترديدي نیست كه نیروهاي برون ساختاري نیز در اين توطئه نقش داشتند.
قصد من در اين جا ولي ،تاكید بر عوامل ايراني اين توطئه است.
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حقوقسسی داشتسسه باشسسد .ایسسن بسسی حقوقسسی ملی شده و سسسراسری از
اجزای اجتناب ناپذیر یك ساختار خودكامه آسیائی است .اگرچه سیال
بودن از وجوه مثبت این نظام است ،ولی درضمن ،بی حقی عمومی،
پاشنسة آشیسل آن اسست .برای ایسن كسه سسیال بودن ،بسه راسستی یك وجسه
مثبست باشسد ،لزم اسست كسه امور بسا ضابطسه بگذرد ،یعنسی ،ضوابطسی در
كار باشسسد تسسا بر آن اسسساس هسسر كسسس كسسه اندك قابلیتسسی دارد جایگاه
شایسته اش را در این نظام اشغال كند .همین وجه مثبت ،اما به دو
دلیل به صورت یكی از وجوه منفی این نظام درمی آید:
 از سسسوئی امورات مملكتسسی ضابطسسه منسسد نیسسستند و رابطسسه و رابطسسهسسسسالری در آن نقسسسش و جایگاه ویژه ای دراداره امور مسسسی یابسسسد .و در
هرشرایطسی کسه رابطسه سسالری حاکسم مسی شود ،بازار کاسسه لیسسان
ومتملقان رونق می گیرد .دلیلش هم روشن است .برای حركت كردن
در شرایطسی كسه ناامنسی سسراسری و همسه جائی اسست ،حداقلی از »
آشنائی« لزم اسست .ایسن حداقسل » آشنائی« در عمسل بسه صسورتی در
مسی آیسد كسه برای هسر تصسمیم گیری در ایسن نظام خودكامسه ،دیگران بسه
خودی و غیر خودی قابل تقسیم می شوند.
 از سسسوی دیگسسر و از آن مهمتسسر ،در ایسسن نظام ،مسسستبد مطلقسسی نیسسزهسست كسه بر فراز نظام ایسستاده اسست و در واقسع» ،ضوابسط« جامعسه بسا
روابسط مسستبد مطلق بسا دیگران تعییسن مسی شود .نبودن ضابطسه ووجود
مسسستبد مطلق ،ترس وواهمسسه را در ایسسن نظام نهادی و همگانسسی مسسی
كند .نتیجة این ترس و واهمة نهادی شده ،شكنندگی این نظام است
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کسه بظاهسر قدرتمنسد مسی نمایسد و از سسوی دیگسر ،ترس وواهمسه نهادی
شده هیزم خشكسی مسی شود كسه تنور رابطسه سسالری را گدازان مسی
كنسد .وقتسی چنیسن مسی شود ،حداقلی از آشنائی زمینسه ای مسی شود
برای مسسسئولیت بخشیدن بسسه دیگری ،چرا كسسه هسسر كسسسی از یسسك آشنسسا
كمتسر احسساس خطسر مسی كنسد تسا كسسی كسه غریبسه و ناشناختسه اسست.
سپردن کار به آشنایان به خاطر آشنائی و نه ضرورتا به خاطر قابلیت
هاس سیعنیس سبدس سعملس سکردنس سهرچیزس سوس سهمهس سچیزس سدرس ساینس سساختار.س ساگرهم
نمونه می خواهید به تاریخ خود ما بنگرید تا به همین امروز.
سساختار اقتصسادی در ایسن چنیسن نظامسی ،هماننسد نظام سسیاسی اش
شكننده اسست و شكننده باقسی مسی مانسد .دلیلش هسم روشسن اسست و
ابهامی ندارد:
 مازاد به دلیل گوناگون كم و ناچیز است. این مازاد عمدتا در دست دولت متمركز می شود. مال داران بخسش خصسوصی یسا مازاد كافسی ندارنسد و یسا اگسر هسم داشتسهباشنسد ،درشرایطسی كسسه بسا نبودن ضابطسه،س سبهس سخصوصس سفقدانس سقوانین
مدون در دفاع از مالکیت و حق و حقوق فردی خصلت بندی می شود،
ترجیسسح مسسی دهنسسد كسسه آن مازادرا تسسا سسسرحد امكان بروز ندهنسسد سسوس ساگر
فرصتی پیش بیاید ازکل اقتصاد به در ببرند.
یعنی می خواهم ،بگویم كه از یك دیدگاه تاریخی ،فرایند تولید در این
چنیسن جامعسه ای» طبیعسی« باقسی مسی مانسد  .در فرایندطبیعسی تولیسد ،
هزینسه تولیدمحصسولت و فرآورده هسا بسه نسسبت بالسست .البتسه ،جامعسه
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ای بی خبر از بیرون اما ،مسئله را این گونه نمی بیند ،چرا كه تا دنیا
دنیسا بوده ،كار بسه همیسن روال گذشتسه اسست .ولی وقتسی ،پای رقابست
ومقایسسه بسا دیگران بسه میان مسی آیسد  -برای نمونسه وضعیست مسا از قرن
نوزدهم به بعد -این نظام طبیعی ،توان رقابت ندارد و رفته رفته بازی
را به رقیب می بازد.
و اما پی آمد این باختن در ایران به چه صورتی در می آید؟
بخش اعظم جمعیت در اقتصاد ایران در این دوره ،در كشاورزی شاغل
بود .شیوه های تولیسد و ابزار مورد اسستفاده در ایسن بخسش ،همان هائی
بود كه به زمانه صفویان و حتی پیشتر مورد استفاده قرار می گرفت.
نسسه ابزار تازه ای بسسه كار گرفتسسه شسسد و نسسه شیوه زراعسست و كشسست و
برداشسست متحول شسسد و نسسه نظام مالیات بندی بسسا گذشتسسه بسسسیار دور
خویش تفاوت یافت .نه فقط زندگی سیاسی كه زندگی اجتماعی و
فرهنگی و حتی اقتصادی نیز با یك مخروط خودكامگی اداره می شد.
هیسسچ لیسسه ای در ایسسن مخروط در برابر یسسك لیسسة بالتسسر حسسق و حقوقسسی
نداشسست و همگان در برابر مسسستبد اعظسسم ،یعنسسی ،شاه ،بسسی حسسق و
حقوق بودنسد .اگرچسه مالكیست خصسوصی وجود داشست ،ولی نسه قانونسی
برای دفاع از آن بود و نسسه محكمسسه ای برای تظلم طلبسسی .هسسر جوجسسه
مسستبدی بسه مال و جان دیگران تجاوز مسی كرد .پسی آمسد اقتصسادی ایسن
ساختار سیاسی-فرهنگی به راستی فاجعه آمیز از كار درآمد.
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 ذهنیست اقتصسادی ایرانسی هسا بسه تباهسی كشیده شسد .وقتسی بسه بهرهمندی از ثمرات سسرمایه گذاری و تولیسد اطمینانسی نباشسد ،فعالیست در
عرصة توزیع  -دللی و دلل مسلكی  -عمده می شود.
زندگی در حال و مباهات به گذشته و بی خیالی وغفلت در بارة آیندهای كه به آن اطمینانی نبود ،زیر بنای فكری و عقیدتی ملی ما شد.
در مقطعی دلمان به صدور ابریشم خام خوش بود .بعد ،برای دوره ای
بسسیار كوتاه ،صسادر كننده پنبسه و سسپس ،تریاك شدیسم و بعسد بسه صسدور
قالی و شال رسیدیم تا این كه ،در سالهای اول قرن بیستم ،نفت ،به
صسورت عمده تریسن پشتوانسه ایسن زیسر بنای اندیشسه ورزی اقتصسادی مسا
درآمد .اگر به ساده كردن یك ساختار پیچیده مجاز باشیم:
نظام اقتصسسادی مسسا در قرن نوزدهسسم و حتسسی در صسسد سسسال گذشتسسه،
سساختاری بوده اسست،گریزان از تولیسد ،ولی مصسرف طلب ،ظاهسر بیسن و
فاقد دوراندیشی...
درطول قرن نوزدهسسم ،ادغام هسسر چسسه بیشتسسر اقتصسساد ایران در اقتصسساد
سرمایه سالری جهانی ،مصیبت اضافه ای شد بر دیگر مصیبت های
ما .با آن ذهنیت دلل مسلك و انگسل دوسست قوام یافتسه در گذر تاریخ،
خود را در وضعیتی یافتیم كه می بایستی با محصولت تولید شده در
كارخانه های مدرن جوامع سرمایه سالری رقابت هم بكنیم .و بدیهی
است كه از عهدة چنین كاری برنمی آمدیم .مضافا كه محدودیت های
قرار داد های اسسارت بار را نیسز داشتیسم كسه حتسی اگسر مسی خواسستیم -
كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ایران نمی خواستند  -احتمالنمی
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توانسستیم برای حمایست از صسنایع دسستی مان سسیاست های لزم را در
پیش بگیریم .رفته رفته كه صنایع دستی ما آب رفت ،اقتصاد ایران به
واردات ایسن محصسولت از اروپسا و روسسیه تزاری وهندوسستان وابسسته تسر
شد .برای رفع كسری تراز پرداخت ها » ،ایران فروشی« آغاز گشت و
برای رفسع بحران مالی دولت  -شاه  -بسه » خصسوصی سسازی بدوی« رو
كردنسد و زمیسن های خالصسه را بسه ثروتمندان و اشراف فروختنسد .فروش
مشاغسسل و عناویسسن سسسرعت بیشتری گرفسست و تتمسسه اخلق اقتصسسادی
جامعسه را بسه تباهسی كشانسد .در سسالهای پایانسی قرن نوزدهسم ،تلش
هائی شسد كسه مثمسر ثمسر نگشست .از سسوئی ،مسا هسم چنان در عرصسة
دانسسش و دانشوری كمبود داشتیسسم و از سسسوی دیگسسر ،نفسسع خود طلبسسی
های حقیرانسسه ،تصسسویه حسسساب كردن های مكرر ،احتمال موفقیسست ایسسن
كوشسش هسا را موریانسه وار خورد و تعجبسی ندارد كسه راه بسه جائی نسبرد.
البتسه در پوشسش » احداث كارخانسه« امتیازات بسی شماری بسه خودی و
بیگانسسسه بخشیدنسسسد كسسسه اگرچسسسه برای ایران كارخانسسسه نشسسسد ،ولی برای
صساحبان بومسی ایسن امیتازات كسه وطسن دوسستی شان از كوره راه جیسب
های گشادشان مسی گذشست ،منبسع درآمدهای » ارزی« گشست كسه در
بانك های فرنگ برای روز مبادا بسه امانست گذاشتنسد .از صاحبان خارجسی
این امیتاز نامه ها نیز ،اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی به
وجود آمدنسسد ،ولی نسسه یسسك كیلومتسسر راه سسساخته شدو نسسه كارخانسسه و
كارگاهی بنا گشت كه حداقل پارچه كفن مردگان ما ،وارداتی نباشد.
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در  50سال حكومت خودكامة ناصرالدین شاه قاجار بر ایران ،بیش از
 80قرارداد با خارجیان به امضاء رسید كه اگرچه به اقتصاد ایران از آنها
خیری نرسسسید ولی امضاء كنندگان و شاه و وزرای كیسسسه گشادش بسسه
درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.
خصوصی سازی بدوی نیز ،از سوئی نشانة تضعیف حاكمیت خودكامه
شاه بود و از سوی دیگر ،نمودار سربرآوردن طبقه ای كه اگرچه تازه و
بدیسسع نبود ولی در یسسك مورد بسسسیار مهسسم ،دسسستخوش تحولی بسسسیار
اسساسی گشتسه بود .یعنسی ،برای اولیسن بار در تاریسخ دراز دامسن ایران،
زمیسن دارانسی پیدا شدنسد كسه زمیسن داریشان نتیجسة » هدیسه و سسله
ای« از سوی مستبد اعظم نبود بلكه ،ملك را ،اگرچه به قیمتی ارزان،
ولی از مسستبد اعظسم» خریده« بودنسد .البتسه زندگسی روسستائیان از ایسن
رهگذر ،اسسفناك تسر شسد و شایدبسه همیسن خاطسر اسست كسه در سسالهای
پایانسی قرن نوزدهسم شاهسد تحرك چشمگیسر جمعیست بسه مناطسق جنوبسی
روسسسیه تزاری هسسستیم .كارگرانسسی كسسه نسسه فقسسط خودشان ،كسسه مازاد
كارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند .درعرصة تكنولوژیك هم
شاهسد تحولت چشمگیسر نبودیسم .نسه ماشیسن آلت تازه ای بكار گرفتسه
شد و نه شیوه های نوئی برای اداره و سازمان دهی تولید بكار افتاد.
حتسی ،همان نظامات قدیمسی ولی بسسیار موثسر و مفیسد  -نظام آبیاری بسا
قنات  -حفسظ و مرمست نشدنسد  .سیعنیس سمیس سخواهمس سبگویمس سکهس سباس سهمه
تحولتی سکه سدر سجهان اتفاق می سافتد،س وضعیت اقتصادی سما در سپایان
قرن نوزدهم به واقع و به وطور خیلی جدی بحرانی است.
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واما ،در اوایل قرن بیستم ،با دو مقوله مهم در ایران روبرو هستیم که
یکی به راستی بارتاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگری
نیز ،به مقدار زیادی نتیجه یک تصادف است که با سهل انگاری های
ملی ما به صورت یک مصیبت ادامه دار اقتصادی در می آید:
 -1مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكیل مجلس و
حكومسست مشروطسسه منجرمسسی شود كسسه اگرچسسه ،متاسسسفانه در نهایسست
موفسق و پیروزمنسد نبود ولی اركان حكومست خودكامسه ایران را بسه لرزه در
آورد .همكاری وهسم گامسی موثرمثلث ارتجاع  -گذشتسه پرسستان بومسی،
روسسسیه تزاری ،بریتانیسسا  -لزم بود تسسا جنیسسن ایسسن حركسست پیشرو قبسسل از
موقسسع سسسقط شودو بسسه بار ننشینسسد .برخلف ادعای شماری از مورخان
گران مایسه مسا ،از نهضست مشروطسه طلبسی چیزی نگذشتسه بود كسه دولت
فخیمسه بریتانیسا نیسز هماننسد همتای روسسی اش از هیسچ كوششسی برای
خفسسسه كردن انقلب كوتاهسسسی نكرد .مدتسسسی بعسسسد ] در فاز دوم انقلب[،
رهسسبران نهضسست در آذربایجان سسسردار ملی و سسسالر ملی ،بسسا دسسستور
مشترك سسفارت انگلیسس و روس بسه بسه مشروطسه رسسیده های بومسی
درتهران ،از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابك ،به خاك و خون بیافتند.
در همیسن راسستا و بسه نشانسة همیسن هسم سسوئی بسا روسسیه تزاری ،لرد
گری ،وزیر امور خارجه بریتانیا بر این گمان بود كه » اشغال موقت ایران
بوسسسیلة سسسربازان روسسسی كسسه در شرایسسط ناامنسسی و اغتشاش برای
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حفاظسسست ]؟[ صسسسورت گرفتسسسه ،نشانسسسة نادیده گرفتسسسن اسسسستقلل ایران
نیست« . 7و اما در بارة اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز ،سخن گوی
دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ گوئی بر آمد » پیش
بینسسی مسسی شود كسسه خروج سسستارخان وباقسسر خان از تسسبریز پسسی آمسسد آرام
كننده داشتسسه باشسسد« ووقتسسی از سسسوی نمایندگان بسسا سسسئوالت بیشتسسر
روبرو شسد ،افزود » ،در گذشتسه ،ایسن دو بسسیار مشكسل افزا بوده انسد«
ولی توضیسسسح بیشتری نداد .8در جلسسسسة  21آوریسسسل  ،1910نماینده ای
پرسسسید كسسه آیسسا دولت بریتانیسسا دراخراج ایسسن دو از تسسبریز نقسسش داشتسسه
اسست؟ .سسخن گوی دولت بدون ایسن حرف اش ابهامسی داشتسه باشسد،
پاسسخ داد » ،سستارخان بسه خواسستة سسفرای انگلیسس و روس در تهران
كه به دستور دولت های متبوع خویش عمل می كردند ،بوسیلة دولت
ایران از تبریز اخراج شد .این قدم ،به نظر سفرا و كنسول های روس و
انگلیسس درتسبریز ،بطور مطلق لزم و ضروری بود چون تسا خروج ایسن دو از
شهسر و خلع سسلح پیروان مسسئلة افزای آنهسا ،امیدی بسه برقراری نظسم
واعتماد عمومسی وجود نخواهدداشست« .9ولی لینسچ كسه نماینده مجلس
بود به اعتراض بر آمد كه بر اساس اطلعاتی كه هست ،آنچه ستار و
پیروانسسسش برای برقراری » نظسسسم« درتسسسبریز انجام داده انسسسد » ،سسسسزاوار

 7به نقل از لرد گري :گزارش رسمي ،در اسناد و مدارك پارلماني ،وزارت امور خارجة
بريتانیا 1910 ،جلد 17و ص 573
 8مكیننوود :همان اسناد ،ص 1858
 9همان اسناد،جلد  ،16ص 2287
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قدرشناسسی« اسست 10.ودر تائیسد نظسر لینسچ ،گزارش كنسسول روسسیه،
بوخیسستونف ،را نیسز داریم از تسبریز كسه » انقلبیون در ایجاد نظسم بیسش از
ماموریسن شاه مراقبست مسی نمودنسد« و ادامسه داد كسه » در منطقسة توقسف
حكام قلبی ] یعنی حكام شاه[ كلیة دكاكین غارت شده در حالی كه
در منطقة حكومت ستارخان دكاكین دست نخورده است«.

11

بعسد ،شماری از همان مسستبدان ریسز و درشست قبسل از مشروطسه مسی
شوند »مشروطه خواه « و به جاه و مقام می رسند .محمد ولی خان
تنكابنسی و عیسن الدوله و فرمانفرما ووو تنهسا چنسد نمونه انسد .پیش از آن
البتسه ،اسستبداد صسغیر محمسد علی شاهسی را داشتیسم و سبه گمان من
تعجبی ندارد که كمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضا شاهی را داریم
كسه از خاكسستر نظام مشروطسه سسر بر آورد ،یعنسی باز برگشتیسم بسه اول
سسطر ،یسا بسه عبارت دیگسر ،برگشتیسم بسه عصسر فتحعلیشاه قاجار .ولی بسا
ظاهری متفاوت ،اكنون دیگر كراوات هم می زدیم و كله پهلوی هم به
سسسرمان گذاشتسسه بودنسسد .البتسسه یسسك تفاوت عمده و اسسساسی امسسا وجود
داشت .اگر به زمانة آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل ،قانون نداشتیم،
حكومست خودكامسة رضسا شاه بنایسش را بر قانون شكنسی گذاشست .یعنسی
در این زمان ،قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی شود .بگیر و
ببندها به جای خود ،مال و جان مردم نیز در امان نیست .ضبط اراضی
و دهات بسسه زمانسسة رضاشاه مسسسئله ای نیسسست كسسه بر سسسر آن بحسسث و
 10سخنان لینچ ،همان اسناد،جلد 2و صص 1824-25
 11م  .س .ايوانف :انقلب مشروطیت ايران ،چاپ خارج از كشور ،بي تاريخ ،ص 48
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جدلی باشسد .بسه همیسن خاطسر اسست كسه از تبلیغات متعدد كسه بگذریسم،
نه در عرصه سیاست قدمی به جلو بر می داریم و نه درعرصة اقتصاد
و البتسه روشسن اسست یسا بایسد روشسن باشسد كسه مسن بسه ظواهرامور كار
ندارم كسه ممكسن اسست متفاوت باشسد .سبااین سوضع،س سیعنیس س» سمشروطه
خواه« شدن مستبدین و مدتی بعد با باز سازی حاکمیت سیاسی
خودکامه ،از زمیسسسن و زمان شكوه مسسسی كنیسسسم كسسسه چرا كار درایران بسسسه
سسامان نمسی رسسد؟اول معلوم نیسست ،چرا بایسد بسه سسامان برسسد چون
خودکامگسسی بسسد و خوب ندارد ،همسسه نوع اش مخسسل زندگسسی اجتماعسسی
مردم اسست سو ستباهس سکنندهس سرفاه سعمومی و در ثانسی ،در باره »مشروطسه
خواه« شدن شماری از سسسسردمداران خودکامگسسسی درایران ،اگسسسر ایسسسن
حضرات قابل و آدم بودند كه پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می
زدنسد! بدون ایسن كسه مسسائل را آن گونسه كسه بود بررسسی كنیسم سدرعکس
العملس سبهس سرویس سکارآمدنس سخودکامگیس سرضاس سشاهی بسه ایسن نتیجسه مسی
رسسیم كسه اشكال كار مسا در ایسن بود »احمسد شاه « چنیسن بود و چنان.
مگسسسر بسسسه عنوان یسسسك پادشاه مشروطسسسه ،احمسسسد شاه كاره ای بود كسسسه
مسئولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه ،هنوز  15سالی
از انقلب مشروطه نگذشته است كه رضا خان سر بر می آورد كه اگر
چسه بسه ادعای طرفدارانسش » ایران مدرن« را پایسه گذاری مسی كنسد ولی
واقعیست دردناك ایسن اسست كسه در وجوه عمده – یعنسی شیوة حكومست و
مملكست داری -ایران بسه زمانسة شاه عباس صسفوی بر مسی گردد بسا ایسن
اختلف »ناچیسز« كسه اگسر بسه زمانسة شاه عباس ،آن نظام حكومتسی عهسد
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دقیانوسسی و عقسب مانده مشكسل آفریسن نبود ) كسه بود( ،در ابتدای قرن
بیسستم كسه دنیسا طور دیگری شده بود و شرایسط تاریخسی كامل فرق مسی
كرد ،چاره دردهای ایران برآمدن یسسك خودكامسسه دیگسسر ،حتسسی بسسه هیبسست
رضسا شاه ،نبود .شاه عباس هسم مثسل رضسا شاه راه سساخت ،كاروانسسرا
سسساخت ،مسسسجد و میدان سسساخت .سسساختن میدان شاه اصسسفهان در
نزدیسك بسه  400سسال پیسش ،بسا آن همسه عظمست بسه واقسع كسم كاری نبود.
شاه عباس هسسم ولی مثسسل رضاشاه ،بسسه بیماری »زمیسسن خواری« مبتل
بود .كسسل ایالت گیلن و اندكسسی بعسسد ،كسسل ایالت مازندران را »خالصسسه«
اعلم كرد .12یعنسسی ،مالكان خصسسوصی سسدراینس سایالت ول معطسسل بودنسسد.
بدیلش در  300سسال بعسد ،و اندكسی پسس از خلع رضسا شاه ،بسه گفتسه
وكیل ملیر در مجلس شواری ملی این شد كه :
» شاه سابق را می دانم  17سال در این مملكت سلطنت كرد و این
را تقسیم به روز كه بكنیم تقریبا شش هزار روز می شود و ایشان
چهل وچهار هزار سند مالكیت صادر كرده اند .تقسیم كه بكنیم روزی
هفت سند ایشان گرفته اند ...به عقیده بنده ماده اول این قانون باید
این طور نوشته شود ( نظر به این كه شاه سابق املكی را از مردم
قهرا غصب كرده بود و الزاما سند مالكیت هائی صادر كرده بود ...این
اسناد بلاثر و ملغی ازدرجه اعتبار ساقط است(«.13

 12بنگرید به احمدسیف »:استبدادوفروپاشی اقتصاد ایران «1800-1500 ،درکتاب:
الی کدوری و سیلویا هایم ) ویراستار( :مقالتی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه ،فرانک
کاس ،لندن ) 1988 ،به انگلیسی(
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بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یك چیز دیگر ضروری
بود و هست ولی مشكل اصلی جامعة ایران چیز دیگری بود .وقتی
شاه و در كنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود»حق« می دهد كه
اموال دیگران را بال بكشد انگیزه ای برای كار و برای سرمایه گذاری و
برای تولید باقی نمی ماند یعنی می خواهم این نکته را بگویم که
همین زیاده طلبی ها و ضبط مال و اموال درنهایت باعث می شود که
اتفاقا ساختن همان راهها و پل ها و دیگر زیرساخت ها نیز چندان
مفید فایده نباشد .یا بطور كلی ،وقتی كسی در جامعه ای هیچ
حقی ندارد ،در آن صورت ،كل جامعه بی حق می شود ودریک جامعه
بی حق ،البته که مسئولیت شناسی هم نیست و نمی تواند باشد.
مسئولیت شناسی توام با بی حقی  -اگر چنین چیزی امكان پذیر
باشد که نیست -نام دیگرش بردگی است و بردگان نیز وقتی كارد
به استخوانشان می رسد ،همانند خودمان ،تر و خشك را با هم می
سوزانند  .و در این وضعیت ،اقتصاد و جامعه و البته كه مردمان فقیر و
بی چیز باقی می مانند .و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد،
یعنی ،نمی تواند داشته باشد.
نكتسه ایسن اسست كسه در هسر جامعسه ای كسه در آن امنیست جان و مال سو
احترام به حق و حقوق فردی نباشسد ،سیا وقتسی ،مملكست بسا قانون اداره
نشود ،مسی خواهسد رضسا شاه باشسد یسا شاه عباس و یسا هرکسس سدیگر،
 13به نقل از محمد تركمان :نگاهي به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه ،تاريخ معاصر
ايران ،كتاب هفتم ،بهار  ،1374ص 110
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درآن جامعه پیشرفت و رونق اقتصادی هم نیست .تولید و تولید ارزش
افزوده جان نمی گیرد .دست و دل كسی به كار نمی رود .مسئولیت
پذیری فردی واجتماعسسی لطمسسه مسسی خورد .قانون شكنسسی بسسه صسسورت
»قانون« در می آید .غنای فرهنگی هم اگرادعا شود ،چیزی به غیر از
تبلیغاتس سحکومتیس سنیست .ترس ووحشسست ملی شده و سسسراسری بسسه
غلط امنیست نامیده مسی شود .ووقتسی بسه فردائی امیدی نباشسد ،برای
بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نیست.
بدبختسی و فقسر مزمسن ،سسرانجامِ ایسن چنیسن وضعیتسی اسست كسه از آن
گریزی هسسم نیسسست .و اگسسر نبودن امنیسست بسسا خودكامگسسی توام شود كسسه
اغلب این طور می شود ،همه چیز به سر موئی بند می شود .یعنی
همان ترس ووحشسسست سسسسراسری شده ،همان امنیسسست دروغیسسسن ،بسسسه
ناگهان بسه چنان هرج ومرجسی دگرسسان مسی شود كسه در وهلة اول باور
كردنش دشوار است و این هرج ومرج هم ،تا آن زمان كه همه چیز از
اسساس و ریشسه دگرگون نشود ،بدون زمینسه سسازی های لزم و کافسی،
آن گاه سامان می یابد كه باز خودكامه ای دیگر بر تارك این نظام می
نشیند .یعنی آن چه که داریم ،به واقع بازسازی خودکامگی است نه
تجربه زندگی به شیوه ای دیگر که با ضوابط زمانه مدرن بخواند.
 - 2وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت.
پیشترس از سذهنیتس اقتصادیس سخاص سخودمان سسخن سگفتمس سو ساین سرا س سنیز
گفتم که خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما ،این ذهنیت
را به تباهی کشانده است و بدون این که احتمال سخودمان خواسته
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باشیم و یا حتی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم ،لابالی و
مسئولیت گریزمان کرده است  .ولی نکته این است که وقتی به قرن
بیستمس می سرسیم،س دلر های نفتسی  ،بسه صسورت بانسك دار ایسن ذهنیست
منحط اقتصادی ما در می آید

14

البتسه اگسر نظامسی كارآمسد و غیسر خودكامسه داشتیسم كسه خود را در برابر
مردم ایران مسئول می دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود ،بی
گمان درآمدهای نفتی می توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع
كند .ولی به قول زنده یاد لسانی ،این » طلی سیاه« به واقع » بلی
ایران« شسد .بسه یسك تعبیری ،وضسع اقتصسادی مسا در دهسه های اول قرن
بیسسستم از گذشتسسه خراب تسسر گشسست .چون در كنار وابسسستگی روزافزون
اقتصسادی بسه نفست ،و در كنار تغییسر و دگرگونسی جهان بیرون ازمسا ،نظام
سسیاسی حاكسم برجامعسة مسا هسم چنان خودكامسه بود و خودکامسه باقسی
ماند و نظام خودكامه ،به تجربه تاریخ ،از نظر اقتصادی ،نظامی بسیار
غیركارآمسسد اسسست .تردیدی نیسسست كسسه كوشسسش هائی برای راه اندازی
 14هنوز هم كم نیستند كساني كه بر اين گمان باطلند كه با همین يك سنگ نفت مي
توانند چند و چندين گنجشگ چاق و چله شكار كنند! كل درآمد ايران از نفت هرگز از
 25میلیارد دلر در سال بیشتر نبوده است  .آن وقت ،در انگلستان ،براي نمونه،
فروشگاه زنجیره اي  Tescoويا  Safewayهركدام در سال درآمدي بیش از  35میلیارد
دلر دارند .تفاوت البته در اين است كه درمورد اين فروشگاهها ،اين اندك شمار صاحبان
سهامند كه از اين مقدار درآمد سالنه بهره مند مي شوند ولي در ايران ،درآمدي به
مراتب كمتر از اين بايد صرف واردات گندم براي سیركردن شكم چندين ده میلیون
جمعیت بشود .به همین نحو ،مواد اولیه كارخانه ها هم هست از واردات كود شیمیائي
و پارچه كفن مردگان و نخود ولوبیاي ديزي و هزار و يك نوع حیف ومیل ،ديگر چیزي
نمي گويم .بديهي است كه تا زماني كه حامل اين شیوه ارزيابي از مسائل هستیم،
كارمان به همین صورت كنوني اش زار باقي مي ماند.
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كارخانه صورت گرفت .راه آهن سراسری نیز ساخته شد كه البته به
قول دكتسسسر مصسسسدق » در رو « نداشت ،15یعنسسسی برای پیشسسسبرد تجارت
خارجسسی ایران مفیسسد فایده ای نبود و پیرمرد راسسست مسسی گفسست » ،ایسسن
راهسی كسه فعل دولت در نظسر گرفتسه برخلف مصسالح اقتصسادی اسست«.

16

ولی بسه عصسر و زمانسة خودكامگسی رضسا شاه چسه كسسی بسه رهنمودهای
دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟
جالب اسسسست و عسسسبرت آموز كسسسه بسسسه زمان رضاشاه ،همان سسسسیاست
ناصسسرالدین شاهسسی ادامسسه پیدا مسسی كندو سسسیاست ایران بسسه عصسسر
محمدرضسسا شاه نیسسز درگوهسسر بسسا همسسة تظاهرات مدرنیسسستی اش ،بسسه
سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بی شباهت نیست .و بعد...
بدیهی است كه در ظاهسر امر ،مسا و جامعسه ما متجدد شده ایم .و اما،
از تمام پروژه مدرنیته ،تنها به طواهرچسبیده بودیم و آنچه داشتیم به
واقسسع مدرنیتسسی قلبسسی و حرامزاده بود .پارلمان و مجلس را بسسه تقلیسسد
غربیان راه اندازی كردیسم ولی بسه روال اسستبداد شرقسی خویسش ،اجازه
انتخاب آزاد بسه مردم ندادیم .17دانشگاه سساختیم ولی نسه منابسع كافسی
برای تحقیسسق و پژوهسسش تدارك دیدیسسم ونسسه اجازه تحقیسسق و پژوهسسش
مسستقل و آزاد دادیسم .تحقیسق و پژوهسش های رسسمی هسم بیشتسر بسه
 15نطق مصدق در  9اردبیهشت  ،1306به نقل از » نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در
دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي« چاپ خارج از كشور ، 1349،ص 96
 16همان جا
 17نشرية وزين تاريخ معاصر در  10شماره خويش ،تعداد بیشماري از اسناد مربوط به
انتخابات در دورة پهلوي ها را چاپ كرده است كه بسیار خواندني و مفید اند.

44

دفاعیه ای بد نوشته درتوجیه یك واقعیت شبیه بود تا كوششی برای
دانش آفرینی و شناخت بهتر از خود ودنیای خود .لباس و ظاهرمان نیز
بسه تقلیسد از غربیان » ،متجدد« شسد ،ولی نسه احترام بسه قانون را از آنهسا
آموختیسم و نسه احترام بسه حسق و حقوق فردی را .مظاهسر دنیای صسنعتی،
برای نمونسه اتوموبیسل ،كسه بسه ایران آمسد در عمسل از آن بسه صسورت اسسلحه
ای برای » خودكشی« درسطح ملی استفاده كردیم و هنوز هم می
كنیم.18
هنوز از احترام بسسسه حسسسق وحقوق فردی در ذهنیسسست ماو قدرتمندان مسسسا
خسبری نیسست .هنوز نسه تحزب داریسم و نسه كثرت گرائی .هنوز نسه آزادی
عقیده داریم و نه آزادی اندیشه .هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می
كشنسسد و كتاب وروزنامسسه های مسسا قبسسل از ممیزی توزیسسع نمسسی شونسسد.
اگرچسسسه در گذشتسسسه ای نسسسه چندان دور ،ادراكسسسی بسسسسیار سسسسطحی از
لیبرالیسسم را پذیرفتسه بودیسم ،ولی دموكرات نشده بودیسم .اگرچسه تسا بسه
همیسن اواخسر ،ادای غربسی هسا را در آوردن نشانسة تشخسص بود  -شایسد
هنوز هسسم باشسسد -ولی از اكثریسست ایسسن جماعسست نسسه سسسخت كوشسسی را
 18جالب است در كنار همین جماعت مي خواهي از دري بیرون بروي و يا به منزلي
ورود كني .جانت را با تعارف مي گیرند .چند لحظه بعد ،وقتي همین آدم هاي سوپر
تعارفي به رانندگي مي پردازند تو گوئي كه اكثريت شان بايد يك ارگان بدن انسان را
براي پیوند به بیماري در حال موت به بیمارستاني ديگر برسانند .نه ضوابط رانندگي
رعايت مي شود ،نه محدوديت سرعت ونه سرسختي جاده...و پي آمددردناكش هم،
عیان تر از آن است كه قابل چشم پوشي باشد .هركسي هم يا دولت را مقصر مي
داند براي تنگي جاده ها و خیابان ها و يا ديگري را  .و روشن است كه اگر ادعاي تنگي
جاده راست باشد ،آدم عاقل در چنین جاده اي با احتیاط مي راند نه به عكس! و براي
آدم غیر عاقل  ،نیز  ،اين البته راست است كه وقتي كه عقل نباشد ،جان در عذاب
است.
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آموخته بودیم و نه وظیفه شناسی و صداقت را .وقت شناسی ما هم
همسسة مختصسسات روزوروزگار ماقبسسل سسساعت ،یعنسسی عصسسر وزمانةبردیای
دروغیسسن را درخویسسش نهفتسسه دارد .در عرصسسة اقتصسساد هسسم ،وقتسسی بسسه
»تجارت« علقمنسد مسی شویسم ،درعمسل » ،محتكسر« از كار در مسی آئیسم!
اگرچه به به دنبال » سود« دویدن تظاهر می كنیم ،ولی به راستی و
در دنیای واقعسی ،باج طلبسی و رانست خواری را رواج مسی دهیسم .در ایسن
عرصه ها ،نیز همگان مقصرند وگناهكار ،بغیر ازخودما.
تعجبسی ندارد كسه بسا سسخت جانسی ایسن دیدگاه های عهسد دقیانوسسی،
چیری از اساس در ایران دگرگون نمی شود و بدیهی است كه اقتصاد
از ایسن قاعده مسستثنی نیسست و نمسی توانسد باشسد .البتسه در مقطعسی،
ادعا می كردند كه به » دروازه های تمدن بزرگ« نیز رسیده و شاید از
آن نیسز گذشتسه باشیسم ولی عاقسل را اشاره ای كافیسست .دیگران را كسه
نمسسی شسسد فریسسب داد ،بسسه واقسسع داشتیسسم سسسر خودمان را شیره مسسی
مالیدم!
با این ترتیب ،می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه در بخش عمده
ای از صسسدسال گذشتسسه ،تحولت اقتصسسادی ایران بسسا معضلت عدیده ای
روبرو بوده اسست .ایسن معضلت نسه تمامسا ریشسه داخلی داشتنسد ونسه بسا
تكیه بر عوامل برون ساختاری و با چشم پوشی از زمینه های داخلی
آن قابسل درك و تبییسن هسستند .البتسه مسی توان بسا عمده كردن یسك دسسته
از ایسن عوامسل مسسئله سساز ،بسه قیمست نادیده گرفتسن عوامسل دیگسر ایسن
مقولة پیچیده را سسسساده كرد ولی تحلیسسسل های سسسساده انگارانسسسه حلل
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مشكل نیستند .وارسیدن تحولت اقتصادی ما كه در صدسال گذشته
توفیسق رضایست بخشسی نداشتسه ،بسه وضوح روشسن مسی سسازد كسه تحول
اقتصادی در خلء اتفاق نمی افتد .اگر زمینه های فرهنگی و سیاسی
مسساعد آماده نباشسد ،تحول اقتصسادی اگسر موفسق بسه نظسر آیسد در سسطح
می ماند و عمقسی نمی شود و در نتیجه ،مصسائب مزمن اقتصادی اگر
چسه ممكسن اسست بسه دیده نیاینسد ولی رفسع نمسی شونسد .برجسا و اسستوار
باقی می مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله آفرین
بشونسد .واقتصساد بسا همسة هیاهسو شكننده باقسی مسی مانسد .بسه سسخن
دیگرسس ممكسن اسست راسست باشسد كسه در نبود رشسد وتوسسعه اقتصسادی،
توسسعه فرهنگسی و سسیاسی ناپایدار مسی مانسد ولی از آن روشسن تسر ،آن
اسسسست كسسسه در نبود توسسسسعة فرهنگسسسی و سسسسیاسی ،رشسسسد و توسسسسعه
اقتصادی در عمل غیر ممكن است .همین جا بگویم كه غرضم تقدم یا
ارجحیسست قائل شدن یكسسی بر دیگری نیسسست .بلكسسه بر ایسسن گزاره تاكیسسد
دارم كه در وجه كلی ،این دو یا باهم هستند و یا اگر یكی نباشد ،در
نهایت ،آن دیگری هم نیست.
برای نشان دادن ایسسن ارتباط ،ایران بسسه زمانسسة رضسسا شاه نمونسسة خوبسسی
اسست .در ایسن تردیدی نیسست كسه در حول وحوش سسوم اسسفند ،1299
شیوه ای ملوك الطوایفسی بر كشور حاكسم بود .بعیسد نیسست در شماری
از آن اغتشاشات ،حفسسظ و حفاطسست از منافسسع خارجسسی هسسم دخیسسل بوده
باشسد ولی بسا كودتای سسوم اسسفند و بسه قدرت رسسیدن رضسا خان ،ایسن
اغتشاشات بسسسه شدیدتریسسسن حالت سسسسركوب مسسسی شونسسسد .شوربختی
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تاریخی ما در این بود که پی آمد این » موفقیت« ،حاكمیت قانون نبود.
و به همان نسبت مهم و تعیین کننده ،حكومتی پاسخگو به مردم به
جای حكومت پیشین نمی نشیند .آن چه » امنیت« نامیده می شود،
بسسه واقسسع ترس همگانسسی از سسسركوب اسسست و ایسسن ترس ملی شده و
سسراسری بسه خصسوص در شرایطسی كسه بسا قانون سستیزی خصسلت بندی
مسی شود بهتریسن زمینسه برای بسه هرز رفتسن قابلیتهسا و امكانات اسست.
گذشتسسه از سسسركوب شورشیان ،حذف روشنفكران و سسسیاستمداران و
حتسی اندیشمندان نیسز در دسستور كار حكومست قرار مسی گیرد .مصسدق و
مستوفی و مدرس  -به عنوان نمونه  -خانه نشین می شوند] مدتی
بعسد ،حكومست حتسی بسه ترور ناجوانمردانسه زنده یاد مدرس متوسسل مسی
شود[.
حكومست » اصسلح طلب« رضاشاه نسه فقسط بسه ریشسه های اغتشاشات
كار ندارد بلكسه بسا سسیاست هائی كسه در پیسش مسی گیرد ،آن مصسائب را
تعمیق می كند .اصلح مالیه ،به عنوان مثال ،به خصوص به شیوه ای
كسسه انجام مسسی گیرد  -یعنسسی باافزودن بر مالیات های غیسسر مسسستقیم-
نتیجسسه ای غیسسر از فقسسر افزائی ندارد .بسسه جای رسسسیدگی بسسه اموزش و
بهداشست و اقتصساد مملكست ،بخسش اعظسم بودجةدولتسی صسرف قشون
مسی شود كسه اگسر چسه برای » امنیست« لزم اسست ولی بسه واقسع كاربرد
اصسلی اش سسراسری كردن ترس اسست .برای بهبود زندگسی روسستائیان
كه بخش اعظم جمعیت اند ،اقدامی صورت نمی گیرد ،اگر چه مالیات
های غیسسر مسسستقیم ،بار اضافسسه ای مسسی شودبر امكانات محدود ایسسن
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جماعت كثیر العده .با این همه ،با پرداختن به ظواهر ،ادعای » تجدد
طلبی« نیز هست .این تجدد خواهی چون بی ریشه و قلبی است،
بسه صسورت شیوة نویسن حكومست كردن در نمسی آیسد بلكسه مدتسی بعسد ،بسه
صسسورت كله پهلوی و لیاس متحسسد الشكسسل ] برای مردان[ و بركشیدن
اجباری حجاب از زنان كسسسه هسسسم چنان فاقسسسد هسسسر گونسسسة حسسسق و حقوق
اجتماعی هستند ،جلوه گر می شود.
لجام گسسیحتگی خودكامگسی در سساختار سسیاسی ایران كسه ریشسه در
گذشتسة ایران دارد بسا اندك وقفسه ای در طول نهضست مشروطسه خواهسی
و حتسسسی بعسسسد ازآن ،دركنار و همراه سسسسلطة امپریالیسسسستی سسسسرمایة
انگلیسسسی و روسسسی ،بسسه سسسرمایة ایرانسسی امكان حیات مسسستقل نمسسی
دهسسد » .بوورژازی« ایران بسسه دلیسسل مختلف مختصسسات ویژه ای دارد .از
همان آغاز توزیسسع كنندة محصسسولت وارداتسسی و مامور خریسسد مواد اولیسسة
صسادراتی برای همان سسرمایه های فرنگسی اسست .بخسش عمده ای از
دارائی اش اگسر چسه » سسرمایه« خوانده مسی شود ولی بسه واقسع ثروتسی
اسست كسه دراغلب موارد بسه صسورت مالكیست مشروط و یسا غیسر مشروطسه
زمین وجود خارجی دارد .به عبارت دیگر ،زمین داریست كه در نبود یك
طبقسة بورژوازی تجارتسی مسستقل ،خود بسه نقسد كردن مازاد تولیسد زمیسن
می پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش كالئی است .یعنی از كال ]مازاد
تولید زمین [ آغاز می كند و سرانجام به كال ] برای مصرف شخصی و
احتمال برای توزیسسع در میان دیگران[ ختسسم مسسی كنسسد ] البتسسه بورژوازی
مسستقل از پول آغاز مسی كنسد برای خریسد كال و وسسپس بسه پول ،پولی
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كسه در ازای فروش مسی گیرد ،ختسم مسی كنسد[ .و امسا ،همیسن خصسلت »
بورژوازی« در ایران ،یعنی پائی در زمین نیز داشتن ،علت اصلی تزلزل
آن است .یعنی نمی داند چه باید بكند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان
پایان بخشیدن به بهره كشی ماقبل سرمایه سالری باشد و با بهبود
بخشیدن بسسه زندگسسی اكثریسست جمعیسست ] دهقانان[ برای خویسسش بازار
مصرفی بزرگتری ایجاد كند یا به اخذ بهرة مالكانه از همان اكثریت دل
خوش باشسد .ایسن كسه در طول نهضست مشروطسه و حتسی حكومست های
بعد از آن تا سال های  60میلدی قرن بیستم در این عرصه ها شاهد
تحولی موثر نیستیم ،ناشی از همین شخصیت دو گانه است .تازه به
زمان رضا شاه ،قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می شود كه
اگر چه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبركت است ولی محدودة
زندگی تجار را محدود تر می كند .ادعای دولت اما ،چیز دیگری است.
می خواهدكسری تراز پرداخت ها را چاره كند ولی چون دررسیدن به
ایسسن هدف نیسسز صسسداقت ندارد ،بسسه رهنمودهای دلسسسوزانة دكتسسر مصسسدق
توجهی نمی كند .از سوئی از توسعه سیاسی و فرهنگی نشانه ای
نیسسسست واز سسسسوی دیگسسسر ،زیسسسر بنای اقتصسسسادی نیسسسز پیشسسسا سسسسرمایه
سسسالریست و طبیعسسی و حتسسی مسسی گویسسم بدیهسسی اسسست كسسه در ایسسن
مجموعسسه ،امیدی بسسه تحول معنسسی دار اقتصسساد وجود ندارد .در مواردی
اموال زمیسن داران ضبسط مسی شود ولی نسه بسه نفسع تولیسد كنندگان و نسه
برای توزیسع در میان كارگران ،بلكسه بسه نفسع مسستبد اعظمسی كسه بر صسدر
ایسسن نظام نشسسسته اسسست .در ایسسن دوره ،تنهسسا حوزه ای كسسه فعالیسست
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چشمگیری دارد ،بخسش نفست اسست كسه آنهسم عمدتسا در تملك خارجیان
اسست و در برابر هسر قرانسی كسه بسه دولت ایران مسی پردازد ،چندیسن قران
سود در بانك های لندن به ودیعه می گذارد .از آن گذشته ،بخش نفت
رابطسه ای بسا بقیسه اقتصساد ندارد .بخسش عمدة نیازهای خود ،حتسی آنچسه
كسسه در ایران هسسم بود ،را بسسا معافیسست گمركسسی از هندوسسستان و دیگسسر
مسسستعمرات بریتانیسسا وارد مسسی كنسسد .شماری از ایرانیان البتسسه در ایسسن
شاخه به كار گمارده می شوند كه در ازای كار طولنی و طاقت فرسا
مزد اندكسی مسی گیرنسد و اعتصسابات كارگری در همان سسالها ،در 1307
مثل ،انعكاسسی اسست از آنچسه درایسن بخسش مسی گذرد .البتسه شماری
دیگسسر هسسم بودنسسد ،مثسسل شماری از رهسسبران قبایسسل و ایلت ،كسسه بسسه
كارگمارده نشده از ایسن بخسش بهره منسد مسی شونسد و بدیهسی اسست كسه
خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی كه نیازی پیش بیاید.
تازمان تشكیسسسسل بانسسسسك ملی ،نبسسسسض پولی اقتصسسسساد دردسسسسست بانسسسسك
شاهنشاهسی اسست كسه بسه هزار ویسك ترفنسد تنهسا در اندیشسة » حداكثسر
سسازی« سسود خود اسست .البتسه از  ،1307بسا یسك اختلف فار بیسست و
چنسد سساله -تسا آنجسا كسه مسن مسی دانسم ،بسسی پیشتسر اسستاد علی اكسبر
دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانك سخن گفت  -بانك ملی
بسه مدیریست آلمانسی هسا آغاز بسه كار مسی كنسد كسه اگسر چسه اقدام بسسیار
مفید و موثریست ولی مدتی بعد ،راز رشوه خواری متحصصین آلمانی
از پرده برون می افتد.
روایت نفت ،ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده ای دارد.
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 از یك سو ،بخاطر اهمیت درآمد نفت در ادارة اقتصاد گرفتار ایران. از سسوی دیگسر ،كمپانسی نفست انگلیسس و ایران اگسر چسه بسه صسورت یسككمپانسسی خصسسوصی آغاز بسسه كار مسسی كنسسد ولی از  1914بسسه صسسورت یسسك
شركت دولتی ] بریتانیا[ در می آید.
ایسسن هسسم جالب اسسست كسسه از  [1306 ] 1927كسسل درآمسسد ایسسن شركسست
انگلیسسسی از صسسادرات نفسست ایران بسسه عنوان » صسسادرات ایران« منعكسسس
مسی شود در حالیكسه سسهم ایران تنهسا  16درصسد آن بود و بقیسه ،درواقسع
درآمدی بود كسسسه براسسسساس قرارداد بسسسه ایران باز نمسسسی گشسسست .ولی
محاسسسبة كسسل درآمسسد شركسست نفسست در درآمدهای صسسادراتی ایران ایسسن
حسن اضافی را داشت كه نشان » از توسعه و ترقی تجارت خارجی«
ایران درایسن دوره مسی داد كسه بسه واقسع صسحت نداشست و راسست نبود .در
عیسن حال ،ایسن هسم لزم بسه یادآوری اسست كسه سسهم ایران  16درصسد از
» منافسع خالص« كمپانسی بود و همیسن ،شرایسط را برای حسساب سسازی
های كمپانسسی برای كسسم نشان دادن منافسسع خالص و در نتیجسسه پرداخسست
كمتر به ایران فراهم كرده بود ] .نمونةبارز این دست حساب سازی ها
ایسسن بود كسسه اگرچسسه دولت ایران نمسسی توانسسست ازدرآمسسد های كمپانسسی
مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیسسسا ،بسسسه چنیسسسن كاری دسسسست مسسسی زد و
مقدارمالیات نیسز سسیر صسعودی داشست .بسه گفتسة دكتسر برزگسر » ،ایران در

52

عیسسن پرداخسست مالیات بر درآمدی گزاف بسسه خزانسسة بریتانیسسا ،خود نمسسی
توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد«

19

.

یكسی از افتخارات رضاشاه ،سساختن راه آهسن سسراسری ایران اسست كسه
قرارا از مالیات انحصسار قنسد و شكسر تامیسن مالی شسد .وقتسی در همیسن
پروژه كمسسی دقیسسق مسسی شویسسم ،احتمال بسسه نتیجسسه متفاوتسسی خواهیسسم
رسسید .در همان سسالها دكتسر مصسدق كسه نمایندة مجلس بود بسه تفصسیل
در خصسوص » غیسر اقتصسادی« بودن آن سسخن گفست و ادله و شوادهسش
را ارایسه داد ولی ایسن احتمال درسست اسست كسه بسا همسة ادعاهسا ،تصسمیم
به احداث این راه نه در تهران ،بلكه در لندن اتخاذ شده بود و به همین
خاطسر ،غیسر قابسل تغییسر بود .بسه گوشسه های از اسستدلل دكتسر مصسدق
درجایس سدیگرخواهسسم پرداخسست .البتسسه از جزئیات قرارداد احداث راه آهسسن
سراسری سخن نخواهم گفت ،چون به گمان من ،این و بسیاری قرار
و مدار دیگسر ،حلقسه هائی بودنسد از یسك زنجیسر و بسه همیسن سسبب ،مسی
كوشسم بررسسی مختصسری از ایسن مجموعسه بسه دسست بدهسم .پیسش از آن
اما ،بایدبه چند سئوال دیگر پاسخ داد.
 هزینسة احداث راه آهسن  75میلیون تومان برآورد شده بود ولی كسلدرآمسد انحصسار قنسد و شكسر در سسال تنهسا  6میلیون تومان بود ومعلوم
نشد كه بقیه از چه منبعی باید تامین شود؟

19
علي اضغربرزگر :تاريخ روابط سیاسي ايران وانگلیس در دورةرضا شاه ،ترجمة
كاوه بیات ،تهران ،انتشارات پروين ،1372 ،ص 324
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 در نبود و توسسعه نیافتگسی راه و كمی تولیسد ،فایدة اقتصسادی این راهآهن در چه بود؟
 چراعوارض اضافی بر قند و شكروضع شد و برای نمونه ،منسوجاتوارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می تواند این
بوده باشسسد كسسه انگلسسستان در قنسسد وشكسسر وارداتسسی بسسه ایران سسسهمی
نداشت؟ به عبارت دیگر ،آیا ممكن است كه غرض به واقع لطمه زدن
به منافع تجاری روسسیه در ایران بوده باشسد کسه دراین دوره صادر کننده
اصلی قند و شکر به ایران بود؟
برای فراهسم كردن زمینسة پاسسخ گوئی بسه ایسن پرسسش هسا ،بسد نیسست
بحث رادر حاشیة چند موضوع كلی تر دنبال كنیم.
 تحول در عرصة ادارة مملكت .بازهم باید تاکید کنم که من به ظواهرکاری ندارم ولی درواقعیست امسر ،گذشتسه از تقلب گسسترده درانتخابات،
تیمورتاش كسه وزیسر دربار بود همسه کاره شسد و نسه در برابر همان مجلس
قلبسسی پاسسسخگو بود و نسسه مسسی توانسسست از سسسوی مجلس برای ارایسسه
توضیحات احضار شود.
 سسیاست اقتصسادی ایران در آن سسالها .احداث راه آهسن سسراسری،قرارداد  1933وسیاست بودجه دولت.
 سسلطة بانسك شاهنشاهسی بر زندگسی مالی و پولی ایران ] قرارداد.[1305
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از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی ] جریان نفت خوریان،
برای نمونسسسه[ و اقدامات خودسسسسرانة » كشسسسف حجاب« و لباس متحسسسد
الشكل برای جلوگیری از اطناب كلم درمی گذرم.
 تحول سسیاسی :پیشتسر بسه اشاره گذشتسم كسه برآمدن رضسا شاه ،بسهمعنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود كه آنچه كه
ایران نیاز داشت ،نه جایگزینی یك خودكامه با خودكامه ای دیگر ،بلكه
دقیقسسا ،قانونمنسسد شدن كارهسسا بود .گذشتسسه از سسسركوب خشونسست بار
جنبسش های مردم ] جنگلی هسا ،كلنسل پسسیان ،شورش تسبریز ،شورش
سسسسسلماس ،شورش مراوه تپسسسسه در خراسسسسسان ،شورش ابراهیسسسسم خان
» اسستقرار امنیست« نامیده مسی شود ،بسه واقسع »
درفومسن[ .آن چسه كسه 
ملی و سسسراسری كردن ترس و عدم امنیسست« بود ولی از آن اسسسف بار
تسسسر ،برخورد حكومسسست تازه بسسسه انتخابات بود .از سسسسوئی ،دولت بسسسه »
تجددطلبی« تظاهر كرده و انتخابات راتعطیل نمی كند .از سوی دیگر،
انتخاباتسی بر گزار مسی كنسد كسه درآن مردم از حسق انتخاب بسه گسسترده
ترین حالت محروم می شوند .برای تكمیل این كمدی-تراژدی به عیان
تریسسن حالت درانتخابات مداخله مسسی كنسسد .بسسه عنوان نمونسسه ،انتخابات
مجلس هفتسم نمایسش مسسخره ای بود از خودكامگسی لجام گسسیخته .و
اگسسر حافظسسه ام خطسسا نكنسسد ،همان انتخاباتسسی بود كسسه مرحوم مدرس،
نمایندة اول تهران در دورة ششسم ،كسه گویسا دراین دورهس حتسی یسك رای
هسم نیاورده بود بسه طعنسه برآمسد کسه »گیرم هیسچ کسس بسه مسن رای نداد،
برسر رای خودم كه به خودم داده بودم ،چه آمد؟« ] نقل به مضمون[.
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نسه فقسط در بسسیاری از حوزه هسا ،آراء »نمایندگان رضسا شاهسی« از تعداد
جمعیست واجسد الشرایسط بیشتسر بود بلكسه درشماری از حوزه هسا ،شمارة
آرا از كسل جمعیست حوزة انتخابیسسه هسم بیشتسر شسد .نمایندة اول تهران،
شیخ حسین طهرانی نزدیك به  50هزار رای آورد .جمعیت تهران ولی
كمتسر از  250هزار نفسر بود كسه نیمسی از آن زنان بودنسد بدون حسق رای ،و
براساس آمار های دولتی در همان موقع ،نزدیك به  40درصد هم كمتر
از  21سال سن داشتند كه نمی توانستند در انتخابات شركت نمایند.
بعلوه ،خارجیان مقیسسم تهران ،و بسسی خانمان هسسا نیسسز كسسم نبودنسسد .بسسا
احتسساب همسة ایسن موارد ،بسه ظسن غالب ،تعداد افراد واجسد الشرایسط بسه
دشواری بسه  50هزار نفسر مسی رسسد كسه بسه ادعای دولت ،نسه فقسط 100
درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نیز به نامزد
دولتی رای داده بودند! حاجی تقی وهاب زاده از اردبیل كه به روایتی
 30هزارتن و به روایت دیگر 40 ،هزار تن جمعیت داشت با  36636رای
نماینده شسسد! نمایندگان بارفروش ،دادگسسر و شریعسست زاده بسسا  32884و
 33841رای وكیسل شدنسد در حالیكسه كسل جمعیست بارفروش در آن موقسع
تنهسا  30هزار نفسر بود .ثقسه السسلم بروجردی از بروجرد كسه  30هزار نفسر
جمعیسست داشسست بسسا  35359رای بسسه نمایندگسسی رسسسید .از سسساری كسسه
جمعیتسش تنهسا  10هزار تسن بود ،عمادی نامسی بسا  33742رای بسه وكالت
رسسید .آرای وكیسل سساوه ،دو برابر جمعیست شهسر سساوه بود .20بسا اشاره
 20به نقل از » مجلس هفتم يا پارلمان » پهلوي« ،در ستارة سرخ ،سال اول ،شمارة
 ،1-2صص 57-68
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بسه ایسن دسست مداخلت ،مسی خواهسم بر ایسن نكتسه انگشست بگذارم كسه
مشكسسل جوامعسسی چون ایران ،در وهلة اول آماده نبودن شرایسسط عینسسی
برای تحول و دگرگونی اساسی نبود .همان جریاناتی كه به این صورت
گسسترده ،امسا مضحسك ،در انتخابات مداخله مسی كردنسد ،مسی توانسستند-
اگسسسر مسسسی خواسسسستند  -از امكانات و قدرت خویسسسش برای انجام صسسسحیح
انتخابات اسسستفاده نماینسسد .پرسسسش اسسساسی ایسسن اسسست كسسه چرا ایسسن
چنین نمی كردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده پوشی ،به گمان من ،این
اسسست كسسه بر خلف آنچسسه كسسه بسسه آن تظاهسسر مسسی كردنسسد درد مردم و
دردمملكسست نداشتنسد .درد ،اگسر دردی بود دردمنافسسع حقیرانسة شخصسسی
بود .جالب و توجه بر انگیز است كه حتی در برابر چنین مجلسی هم،
شاه مستبد در عمل همة امور را به دست وزیر درباری می سپارد كه
در برابر مجلس مسسئولیت نداشست .بسا ایسن وصسف ،از چسپ و راسست از
سسسسسسسوی اندیشمندان خودی بسسسسسسا ادعای » تجدد طلبسسسسسسی«و» تحول
اساسی« در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!
ایسن البتسه درسست اسست كسه تیمور تاش و داور در سسازمان دهسی عناصسر
طرفدار رضا خان در آبان  1304نقش بسیار موثری داشتند و احتمال به
همیسن خاطسر نیسز ،بعسد بسه وزارت رسسیدند .ولی پاسسخ بسه چرائی همسه
كاره شدن تیمورتاش ،كماكان ناروشن است.
به نظر من ،نه فقط در این دوره با تجدد طلبی سطحی و قلبی روبرو
هستیم بلكه » ،ناسیونالیسم« رضا شاهی نیز از نوع ویژه ای بود كه
بسا سسلطة امپریالیسستی تناقضسی نداشست .یعنسی ،نسه فقسط تجدد طلبسی
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واقعسی نبود ،بلكسه هسم خوان بسا آن بسا ناسسیونالیسمی قلبسی نیسز مواجسه
هستیم كه مكمل تجدد طلبی قلبی است .در این میان ،تكلیف تحول
اقتصادی نیز روشن می شود.
چرا ناسیونالیسم رضا شاه را قلبی می خوانم؟
هر تعریفی ازناسیونالیسم را كه بكار بگیریم ،ناسیونالیسم با سلطة
امپریالیسسم تناقضسی آشتسی ناپذیسر دارد .در ایران در صسد سسال گذشتسه،
حداقسسسسل در دومورد بسسسسسیار اسسسسساسی  -قرارداد  ] 1305قرارداد بانسسسسك
شاهنشاهی [و قرارداد  ] 1311تمدید قرارداد نفت[ نمی توان از حفظ
منافع ایران سخن گفت .از خود رضا شاه نقل است كه وقتی جریان را
به او خبرداده بودند ،اولیسن عكسس العملش ایسن بود كسه » ایسن ] تمدیسد
قرارداد[ ابدا نمسی شود ،مسی خواهیسد سسی سسال كسه مسا بسه گذشتگان
لعنست كردیسم پنجاه سسال هسم آیندگان بسه مسا لعنست كننسد« .21ولی چیزی
نمسی گذرد كسه امتیاز نفست مطابسق خواسستة دولت بریتانیسا تمدیسد مسی
شود .هرچسه كسه زمینسة تمدیسد قرارداد باشسد  -خواه پرداخست رشوه بسه
شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه  -واقعیت این است كه بیش از
 80درصسد درآمدهای نفتسی برای  32سسال دیگسر  -یعنسی بیشتسر از همان
قراردادی كه شاه واضعین آن را لعنت می كرد -در اختیار انگلیسی ها
قرار گرفت .علوه بر آن ،این نیز پذیرفته شد كه دولت ایران تحت هیچ
عنوانی نمی تواند امتیاز را لغو نماید .البته در كنار آن ،مواد دیگری نیز
 21به نقل از دكتر علي اضغربرزگر :تاريخ روابط سیاسي ايران وانگلیس در دورةرضا
شاه ،ترجمة كاوه بیات ،تهران ،انتشارات پروين ،1372 ،ص 319
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بود كسه همیسن تعهدات یسك جانبسه در زمانسه مصسدق ،بسه نفسع امپریالیسسم
بریتانیا بسیار كار ساز افتاد.
از سوی دیگر ،برای سی سال ،شركت از پرداخت هر گونه مالیات بر
درآمسد بسه دولت ایران معاف شسد .بسه عوض ،دسست دولت بریتانیسا ،برای
اخسذ مالیات بر درآمسد باز گذاشتسه شسد .از طرف دیگسر ،سسهم ایران ،هسر
چسسه بود ،از درآمدمالیات دررفتسسه شركسست برداشسست مسسی شسسد .بسسه ایسسن
ترتیب » ،هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می یافت از سهم ایران نیز
به همان اندازه كاسته می شد«  .22قرارداد بانك شاهنشاهی ،اگر نه
بدتر ،به همین بدی بود .آیا مصدق راست نمی گفت كه این قرارداد،
» هم مخالف قانون است و هم بحال مملكت مضر« .23ماده  4ضمیمه
قرارداد » ،از دولت ایران سلب آزادی می كند كه از هیچ دولتی ولو به
تنزیل كمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس راتادیه نماید«.
فصل ششم همان قرارداد دولت را » ملزم می كند كه با هیچ بانكی
غیسر از بانسك شاهنشاهسی طرف داد وسستد نباشسد« .24در نطقسی دیگسر
ازمصسسدق در  22آذر ماه 1305در مجلس ،مسسسائل بیشتری آشكار مسسی
شود كسسه قرارداد بیسسن دولت و یسسك شركسست خارجسسی كسسه بر خلف قانون

 22همان ،ص 324
 23نطق مصدق در جلسة  29شهربور  ،1305به نقل از نطق ها و مكتوبات دكتر
مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي ،چاپ خارج از كشور،
انتشارات مصدق ،اسفند  ،1349ص .47
 24همان ،ص 49
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اسساسی بسه مجلس ارایسه نشده اسست چسه وضعیست دسست و پسا گیری
برای مردم و برا ی اقتصاد كشور ایجاد كرده است؟.25
قرارداد نفست كسه بسه آن صسورت و قرارداد مالیسه كسه بسه ایسن صسورت ،یسك
حكومت خودكامه دیگر چه باید بكند تا دیگر » ناسیونالیست« ارزیابی
نشود؟
وامسا ،وقتسی مسی رسسیم بسه » تجدد طلبسی« رضسا شاه ،ایسن ادعسا بایسد بسا
توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به خصوص لزم است
از ظاهر قضایافراتر رفته به مسائل ریشه ای برخورد شود.
 بسه سسلطین بسی خسبر قاجار كسه تسا سسال  1906بر ایران حكسم راندنسد،نمسی توان تهمست قانون شكنسی و قانون گریزی بسست .چرا كسه قانونسی
نبود كه از سوی آنان شكسته شود .ولی آیا ،همین نكته در مورد رضا
شاه هم صادق است؟
 به ناصرالدین شاه ،شاید ایرادی نباشد  -كه بود -كه مملكت را بهآن صسورت اداره مسی كردو امیسن السسلطان همسه كاره شسد .نسه مجلسسی
بود و نسه تجربسة مشروطسه ای .ولی همسه كاره بودن و همسه كاره شدن
وزیسسر دربار رضاشاه بسسا شیوه های مدرن حكومتسسی جوردر نمسسی آمسسد.
مسئله اصل این نیست كه تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود .نكته این
اسسست كسسه در حكومتسسی كسسه ادعای مشروطسسه بودن و مجلس و قانون
اسساسی داشتسن داشست  ،هیسچ مقامسی نمسی توانسست ونمسی بایسست
این گونه ،همه كاره بشود.
 25بنگريد به همان ،صص 61-65
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ایسن درسست كسه مدتسی بعسد ،بسه اجبار چادر از سسر زنان بركشیدنسد و بر
مردان هسسم لباس متحسسد الشكسسل پوشاندنسسد و كله پهلوی » مقدس«
شسد .ولی ایسن هسم واقعیست دارد كسه در وضعیست زندگسی روسستائیان كسه
اكثریت مطلق جمعیت كشور بودند ،بهبودی حاصل نشد .آیا خود كامه
ای كسه بسا صسرف آن همسه امكانات از سسرزنان چادر بر مسی كشیسد ،نمسی
توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهرة مالكانه را اجرا نماید؟ تقسیم
اراضی و اصلحات ارضی دیگر پیشكش .ولی این چنین نشد.
در سسالهای اولیسه قرن گذشتسه ،قرارداد  1919را داریسم كسه مسی رفست تسا
ایران را به صورت كشوری تحت الحمایه بریتانیا در آورد كه خوشبختانه
ناموفسسق مانسسد .هنوز دو سسسالی از آن نگذشتسسه بود كسسه كودتای سسسوم
اسسفند پیسش آمسد و صسدارت صسدروزة سسید ضیاء و بعسد همسه كاره شدن
رضسا خان .بسه جزئیات و دیدگاههای مختلفسی كسه در بارة ایسن رویدادهسا
هسسست ،در ایسسن جسسا تكیسسه نمسسی كنسسم .ولی بر خلف باور عمومسسی» ،
امنیست آفرینسی« رضسا خان نسه نتیجسة قانون منسد شدن امور و احترام بسه
قانون و به حق وحقوق افراد در ایران ،بلكه پی آمد سركوب گسترده و
ملی كردن و سسسراسری كردن ترس وواهمسسه بود .كسسه بسسه همیسسن دلیسسل
درعرصسة اقتصساد و اجتماع ناموفسق مانسد .مشاهده كنیسد كسه مصسدق در
همان موقسسع در نطقسسی كسسه دراعتراض بسسه وزارت وثوق الدوله دركابینسسة
مستوفی الممالك می كند اوضاع را چگونه تصویر می كند» :وضعیات
امروز بسا دورة قرارداد مناسسب نیسست زیرا عناصسر منتقسد مرعوب وعامسه
بفقسسر مبتل گردیده انسسد .حكومسست نظامسسی و سسسانسور مطبوعات و آزاد
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نبودن اجتماعات كسه بهتریسسن وسسایل اختناق اسسست بخود صسورت عادی
گرفتسسه ووسسسایل فقسسر و تنگدسسستی از هسسر حیسسث فراهسسم گردیده اسسست.
چنانچسه كسسی از مركسز مملكست بخواهسد بسه اطراف نزدیسك برود بایسد چنسد
روز برای اخسذ مجوز معطسل باشسد« و بسه همیسن خاطسر بود كسه در همان
مجلس بسه اعتراض بر آمسد كسه »بیائیسد برای خدا دسست از گریبان ملت
بردارید« .26جان مایة سیاست های دولت های بر آمده ازكودتای سوم
اسفند ،تكیه بر مالیات های غیر مستقیم بود و تخصیص بخش اعظم
درآمسد هسا بسه » وزارت جنسگ« .البتسه از پروار كردن دیگسر عوامسل سسركوب
نیسز غفلت نكرده بودنسد .وقتسی برای سساختن زندان های بیشتسر و تعمیسر
قصسور سسلطنتی از كیسسة مردم از مجلس بودجسه مسی خواهنسد ،ایسن جسا
باز مصسسدق اسسست كسسه بسسه عنوان سسسخن گوی وجدان اجتماعسسی عصسسر
وزمانسة مسا بسه صسدا در مسی آیسد كسه چسه خسبرتان اسست » ،چنسد سسالیست
كه یك مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور  -جیزی كه
بر خلف قانون اسساسی و چیزی كسه پایمال كنندة حقوق ملی اسست -
مسی گیرد و خرج مسی كنسد .امسسال چنسد سسال اسست كسه همیسن نظمیسة
یك عدة اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد كه هركسی كه
می خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش واجدادش را
از او سئوال بكند .شما تحقیق بكنید امروز كه در ممالك اروپا یك چنین
چیزی نیسست سسهل اسست در عصسر ناصسری در عصسر مظفری در عصسر
محمسسد علی میرزائی همچسسو چیزهائی نبوده ،نسسه سسسانسور مطبوعات
 26بنگريد به همان ،صص 50-47
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بوده ونسه ایسن كسه اگسر كسسی بخواهسد از خانسه اش بسه دهسش برود یسك
عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حركت بكند و اگر بتوانند
هزار گونسه جلو گیری كننسد ودم دروازه بایسستنداسم خودش و عیالش و
پسسسرش را بپرسسسند وتقریبسسا تمام امور اقتصسسادی را فلج بكننسسد« ) ص
.(157
آیسا حكومتسی كسه بسا آن همسه خشونست ،حكومست متمركسز رابر قرار كرده
اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می كرد ،نمی توانست
از ثروتمندان برای بهداشست و آموزش مالیات بگیرد؟ سسئوال ایسن اسست
كه  ،چرا نگرفتند و چرا از این كارها ،كمتر كردند؟
بسسه عنوان مشتسسی از خروار ،كسسل درآمسسد دولت در  1308نزدیسسك بسسه 35
میلیون تومان بود كسه  6-7میلیون تومانسش مالیات قنسد و چای بود.

12

میلیون تومان هسسسم درآمسسسد گمركات 4-5 ،میلیون تومان هسسسم مالیات
مستقیم .درآمد نفت هم  12میلیون تومان بود كه  6میلیون تومان را
بسه عنوان ذخیره برای مصسارف نظامسی كنار گذاشتسه شسد .علوه بر آن،
كسل بودجسه وزارت جنسگ در  1308معادل  14.6میلیون تومان بود .بسه
سسسخن دیگسسر،در مملكتسسی كسسه نسسه راه داشسست ،و نسسه مدرسسسه و نسسه
بیمارسستان ،نزدیسك بسه  20میلیون تومان از درآمسد

 35میلیون تومانسی

بطور مسستقیم صسرف ارتسش شسد .ارقام زیسر را برای مقایسسه بسه دسست
می دهم.
بودجة وزارت جنگ

 14618460تومان

]  6میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است[.
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بودجة وزارت فوائد عامه

 343100تومان

بودجةوزارت معارف

 909900تومان

بودجة وزارت بهداری

27

 716000تومان

یعنی بودجة وزارت جنگ به تنهائی ،بیش از ده برابر كل بودجه وزارت
فوائد عامسه ،معارف و بهداری بود! حال مسی خواهسد حكومست رضسا شاه
باشسسد و یسسا هسسر حكومسست دیگری ،ایسسن چنیسسن حكومتسسی ،بسسا ایسسن شیوة
تخصیص بودجه ،چه در ایران و چه در هر جای دیگر ،نه » تجدد طلب
« می تواند باشد ونه » ناسیونالیست« .چون در آن وضعیتی كه بود و
با آن شیوة اداره امور که مختصری از آن به دست داده ام و این شیوة
» تخصسیص منابسع عمومسی« »ناسسیونی« باقسی نمسی مانسد تسا كسسی
بتواند » ناسیونالیست« هم باشد یا نباشد!

چهار -تصمیم گیری های اقتصادی دریک نظام خودکامه
وقتیس سخودکامگیس سدرس سجامعهس سایس سهمهس سجاس سگیرس سمیس سشود،س سنهس سفقط
اندیشهس سوس ساندیشهس سورزیس سبهس ستنگیس سنفسس سمیس سافتدس سبلکهس سحتیس سمنابع
 27به نقل از ستارةسرخ ،شمارة1و  ، 2ر .پیامي  » :بودجةدولتي و ارتجاع رژيم
پهلوي« ،صص 45-57

64

محدود ،می خواهد درآمد نفت باشد ،یا درآمدهای مالیاتی و یا هر
چه های دیگر ،به مقدار زیادی ،به گونه ای مصرف می شود که منافع
اشس سبرایس ساجتماعس سبهینهس سنشدهس ساست.س سبهس سسخنس سدیگر،س سمیس سخواهم
بگویم که گذشته از هزار و یک مشکل دیگر ،هزینه اقتصادی یک نظام
خودکامه بیشتر از آنی است که پذیرفتنی باشد .و این پی آمد هم
تنها محدود به خودکامگی درایران نیست .درهمه طول وعرض تاریخ ،و
حتی جغرافیا ،خودکامگی به غیر ازاتلف منابع محدود جامعه دست
آوردیس سنداشتهس ساست.س سالبتهس سدردرونس سنظامس سخودکامه،س ساینس ساتلفس سمنابع
مشکلی ایجاد نمی کند ،چون تقریبا همیشه این گونه بوده است که
نظامهایس سخودس سکامه،س سمیس سخواهدس سهیتلرس سدرآلمانس سبودهس سباشدس سوس سیا
دراستالین درشوروی سابق ،و یا رضا شاه درایران و اتاتورک درترکیه،
چنان کنترلی براطلعات اعمال می کنند و چنان درعرصه تبلیغات و
درعرضه پنداشت آفرینی فعالیت دارند که بعید نیست حتی خودشان
نیزباورشانس سبشودس سکهس سبهس سواقعس سعلیس سآبادس سهمس سشهریس ساست.س ستنهاس سبا
سقوط خودکامگان است که بخش هائی از خرابکاری هایشان برای
دیگران علنی می شود.
بگذریمس سو بپردازیم بسسه بررسسسی سسمختصریس ساز عمده تریسسن دسسست آورد
حكومت رضا شاه ،یعنی از ساختن راه آهن سراسری به عنوان نمونه
ای از چگونگی تصمیم گیری اقتصادی دریک حکومت خودکامه .بدون
این که بخواهم به تفصیل سخن گفته باشم ،به اشاره می گذرم که
درهراقتصادی،س سمشکلس ساصلیس سوس ساساسی،س ساینس ساستس سکهس سمنابعس سآن
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اقتصاد محدود و نیازهای مردمی که درآن زندگی می کنند نامحدود
است .به همین خاطر ،مستقل از هرچه های دیگر ،باید حداکثر دقت
در استفاده از این منابع محدود به عمل بیاید تا بیشترین منفعت برای
جامعه به دست آید .با این مقدمات ،پرسش اصلی و اساسی این
است که ساختن چنین راهی درایران این دوره به خصوص با توجه به
گستردگی فقر و فاقه در مملکت ،آیا هیچ توجیه اقتصادی داشت؟ آیا
بهس سمعنایس سبهینهس سسازی ساستفادهس سازس سمنابعس سمحدودی سبودس سکه سدراقتصاد
ایرانسس سسوجودسس سسداشت؟ البتسسسه شماری از مدافعان ایسسسن ساختارسس سسعهد
دقیانوسی سیاست درایران مدعی اند که ساختن این راه بخشی از
» پروژه مدرن سازی« ایران بود که به همت سرسلسله پهلوی انجام
گرفت .درجای دیگر ،س کوشیدم که ناسزاواری چنین ادعائی را نشان
بدهم که مدرن سازی و تجدد مفاهیم شناخته شده ای هستند که
برای خودشان تعاریف مشخص دارند و نمی توان دلبخواهی و قائم به
خویش به جعل تعریف دست زد .بطور کلی در جامعه ای که در آن
حق وحقوق فردی به رسمیت شناخته نشود ،در آن جامعه از تجدد
نیز خبری نیست .با این همه ،اجازه بدهید در این بخش بپردازم به
وارسیدن یک تصمیم مهم اقتصادی دراین دوره ،تا روشن شود که آیا
بهس سپایه سایس سترینس ساصول ساقتصادوس سمالیهس ستوجهس سکردهس سبودندس سیاس ایسن كسه بر
خلف آن چه که شماری از این مدافعان می گویند این هم نمونه ای
بود از اتلف منابسع ناچیسز مملكتسی فقیسر بسه دسست خودكامسه ای كسه نسه
منطق می شناخت و نه به راستی ،دردایران داشت .البته به نظرمن
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اشتباه خواهد بود اگر تنها رضاشاه را در این جریان مقصر بدانیم .چون
ایراد ،در نحوه اول به ساختار خودکامه است و به وضعیتی است که
درآن حق وحقوق فردی رعایت نمی شود.
از هردیدگاهسسی کسسه بسسه قضیسسه نگاه کنیسسد ،تردیدی نیسسست کسسه توسسسعه
جامعسه انسسانی در گرو گسسترش و پیشرفست امکانات ارتباطسی بسا یسک
دیگسر اسست .البتسه در اینجسا ارتباط را بسه یسک معنای خیلی کلی بکار مسی
برم ،یعنسسی در حوزه های فرهنگسسی ،شیوه های سسمفیدس سوس سموثر رابطسسه
گیری با دیگر فرهنگ ها باعث ورزیدگی و چابکی فرهنگی می شود و
بسسه عوض ،فرهنگسسی کسسه درهرپوششسسی بر خویسسش پرده سسساتری مسسی
کشسسد سستاس سازس س»هجوم«س ساغیارس سدرامانس سبماند ،تنبسسل و تسسن پرور و بطور
خطرناکسی بیات مسی شود و بعیسد نیسست حتسی بازی را بسه دیگران ببازد.
دردرون یسک جامعسه نیسز ،سسهولت ارتباط گیری بسا یسک دیگسر -یعنسی آزادی
اطلعات و غیسسسر انحصسسساری بودن ابزارهای ارتباط جمعسسسی ،مطبوعات،
نشرکتاب و مجله ،رادیسو ،هسم درایسن فراینسد اهمیست اسساسی وتعییسن
کننده دارد .در حوزه اقتصساد مسستقل از ایدئولوژی اقتصسادی حاکسم نیسز،
گسسترش راههای ارتباطسی -راه و راه آهسن و بندرگاه -از پیسش مقدمات
توسعه اند نه پی آمدهای آن .یعنی تا به این پیش زمینه ها نپردازیم،
اقتصاد پیشرفت نمی کند وازمنظری که من به دنیا می نگرم ،در این
جسا اقتصساد چسپ و راسست ندارد .ایسن کسه شماری مدعسی انسد همیسن کسه
مازاد تولید فراهم شود ،نیاز به ابزار و امکانات مبادله پیش می آید ،از
ایسن نکتسه بدیهسی غفلت مسی کنسد کسه وقتسی ایسن امکانات نباشسد یسا کسم
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باشد ،مازادی هم تولید نمی شود یا کم تولید می شود تا به صورت
انگیزهس سوس سیا وسسیله ای برای اعمال فشاربرای ایجاد ایسن زیرسساخت هسا
عمسل کنسد .بسه عبارت دیگسر ،دارم ادعسا مسی کنسم کسه فراهسم نمودن ایسن
پیش شرط ها نه در حوزه خصوصی بلکه در عرصه عمومی انجام می
گیرد یسا بایسد بگیرد .تسا بسا فراهسم شدن ایسن پیسش شرط ،سسرمایه داران و
صسساحبان صسسنایع وحرف هسسم بسسه امکانات بهره مندی از تولیسسد مازاد آگاه
شده و درپسسی آمسسد ایسسن آگاهسسی ،براسسساس منافسسع شخصسسی و فردی
خویش ،برای تولید مازاد دست بکار شوند .این نکته من هم نه یک »
کشف« شخصی بلکه خلصه ای است از تاریخ در جوامعی که از این
مراحل گذشته اند.
درایسن مختصسر ،بسه تفسسیرهائی کسه دیگران در ایسن باره نوشتسه انسد کار
ندارم .ترجیح می دهم که خواننده در کنار تفاسیر دیگرانی که خوانده
اسسست ،بسسه ایسن وجیزه بنگرد و بعسسد ،درخلوت خویسسش برای خود تصسسمیم
بگیرد که درواقعیت زندگی وضع به راستی به چه صورتی بوده است.
تسا آنجسا کسه مسن مسی دانسم مصسدق برای اولیسن بار در  20بهمسن  1304در
مجلس در باره راه آهسن سسخن گفت .28بسه گمان مسن ایسن سسخنان اولیسه
مصدق ،مثل اغلب حرفهایش مستدل و منطقی است .یکی از چندین
دلیل درستی دیدگاه مصدق ،این است که آن چه در این جا پیشنهاد
مسی کنسد حتسی الن هسم درسست اسست .یعنسی در هردوره ای کسه مسی
 28همه آنچه که نقل می کنم از :نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره های پنجم و
ششم مجلس شورای ملی« است که در  29اسفند  ،1349از سوی انتشارات مصدق
منتشر شده است.
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خواهیسد دسست بسه کار تازه ای بزنیسد بایسد از خودتان بپرسسید کسه ایسن کار
تازه شما چسه تاثیری بر دنیای دوروبرتان دارد؟ بسه سسخن دیگسر ،بایسد یک
بررسی منافع و هزینه ها ،یا به سخن دیگر حساب سود و زبان تنظیم
شود و به گمان من به همین خاطر است که مصدق می گوید درست
مثل کسی که می خواهد خانه ای بسازد ،باید اول » فکر کند که آن
خانسسه را در چسسه محلی بسسسازد کسسه از حیسسث آب وهوا و موجبات دیگسسر و
مخصسوصا منافسع بهتسر بوده باشسد« .یعنسی اول ،بهتریسن محسل را انتخاب
مسسی کنسسد و همیسسن اسسست در مورد راه آهسسن کسسه بایسسد بسسا »ادله و مدارک
صسسحیح معلوم کنیسسم کدام نقطسسه صسسرف مسسی کندو ازهرحیسسث مفیسسد تسسر
خواهسد بود« .بعسد دنبال مثال خانسه را مسی گیرد کسه قدم بعدی مراجعسه
بسه معمار و نقشسه برداراسست و در خصسوص راه آهسن هسم »بایسد ابتدااز
روی احصائیه گمرک و براهین صحیح محل ونقاط را معین و بعد شروع
به نقشه برداری نمائیم و در قدم سوم هم مقاطعه یا مناقصه است«
و بسسا عجله وشتاب در تصسسویب ایسسن لیحسسه مخالف اسسست و بسسه خصسسوص
اصسسرار دارد کسسه دولت از روی » احصسسائیه گمرکسسی و مدارک صسسحیحه و
مخصسوصا نقاطسی کسه صسلح سسیاسی و اقتصسادی بوده باشسد« را پیدا
نماید و بعد مهندس و متخصص آورده و نقشه اش را بردارد.
بیسش از یسک سسال بعسد در  2اسسفند  1305مصسدق باز بسه مقوله راه آهسن
بر مسسی گردد و مفصسسل در باره اش حرف مسسی زنسسد .درهمان ابتدای امسسر
مسی گویسد کسه امیدوار اسست » در تمام ایران راه آهسن تاسسیس و ایجاد
شود« پس برخلف تهمتی که بعضی ها به مصدق می زنند مصدق با
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راه آهن مخالفتی ندارد و خودش هم همین را می گوید که در »بادی
امسر هیسچ کسس نمسی توانسد بگویسد کسه راه آهسن بسد اسست« ونسه فقسط ایسن
بلکه» راه آهن یک چیز خیلی مفیدی است برای مملکت که هر قدردر
فوریتش تسریع شود برای مملکت بیشتر منفعت دارد«  .و بعد اشاره
مسی کنسد کسه برای ایسن برنامسه گویسا پولی هسم جمسع کرده اندولی آن را
بکار نزده اندو مصسدق اصسرار دارد کسه بهتسر اسست پول را بکار بزننسد و بعسد
بسه درسستی اشاره مسی کنسد بسه وضعیست کلی مردم و مسی گویسد » پولی
کسسه در دسسست ملت ایران اسسست نامحدود نیسسست« و مسسا نمسسی توانیسسم
بگوئیم» پول این ملت نامحدود است و از او هرچه بگیریم باز یک پولی
جای آن مسسی گذارد« و بسسه درسسستی مسسی گویسسد کسسه هرچقدر از پول در
جریان را ازدسست مردم خارج کنیسم » قدرت تجارت او و راه معاش او کسم
مسی شود« و بسه همیسن خاطسر مسی گویسد » یکسی از چیزهائی کسه بنده
خیلی خوب می دانم که راه آهن زودتر ایجادشود این است که پولی
کسسسه از ملت مسسسی گیریسسسم از طریسسسق دیگری بکار بیفتسسسد و راه معاش او
مسدود نشود« یعنی » این پول در داخله مملکت بجریان بیفتد«.
ایجاد راه آهسن ازنظسر مصسدق دو راه دارد » .اگسر از راه صسحیح برویسم بسه
بهشسست واردمسسی شویسسم و اگرازراه غلط برویسسم داخسسل در جهنسسم مسسی
شویسم« و مسی گویسد کسه تخصسصی در نقشسه راه ندارم ولی » بایسد نگاه
کنیسم بسا احصسائیه های گمرکسی کسه واردات و صسادرات مسا از چسه محلی
بیشتسر اسست و وسسائط نقلیسه در چسه نقاطعسی بیشتسر انتفاع مسی برد« و
البتسه کسه » خرج را هسم بسسنجیم« و بسه تناسسب خرج و بسه تناسسب مال
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التجاره که حمل می شود » منافع راه آهن را درک کنیم« .و بعد تاکید
می کند که » ماباید کاری کنیم که بتوانیم راه آهن را بسازیم« چون
» باز هم عرض می کنم ایجاد راه آهن در نظر بنده خیلی اهمیت دارد
و در هرنقطه مملکت راه آهن ایجاد شود و احداث شود مفید است« و
اشاره مسسی کنسسد بسسه مذاکرات خودش بسسا مسسستوفی الممالک در باره راه
آهسسن درچنسسد سسسال پیشترو ایسسن نکتسسه مهسسم را مسسی گویسسد کسسه » طرز
پیداکردن سرمایه برای ساختن راه آهن بیشتر از خود راه آهن اهمیت
دارد« ودلیل اش هم آن قدر بدیهی است که ابتدا به نظرخنده دار می
آید» اگر ما سرمایه برای راه آهن نداشته باشیم مسلما نمی توانیم
راه آهن بسازیم«.
و بعسد اشاره می کند بسه این کسه هرچه که هزینه ایجاد راه آهسن باشسد
بخشی درداخل هزینه می شود و بخشی هم به خارج می رودو بعد
تخمیسن مسی زنسد کسه بیسن  8تسا ده سسال طول مسی کشسد کسه ایسن پروژه
تکمیسل شودو راه آهسن بسه بهره برداری برسسد و آن وقست ایسن پرسسش را
مطرح مسی کنسد کسه بایسد بسه اصسطلح امروزیسن یسک بررسسی » هزینسه و
منافع« بکنیم و ببینیم که آیا این کار درست است یا خیر! و اشاره می
کند به راه آهن جلفا و تبریز و ادامه می دهد که می توانیم بابررسی
هزینسه و منفعست آن راه یسک اطلعات کلی پیدا کنیسم.و انگار خودش هسم
می داند که دیگران در پوشش های مختلف ممکن است حرفهایش را
وارونه نشان بدهند باز تاکید می کند که » بنده عرض کردم با راه آهن
کامل موافقسسم و نیسست راه آهسسن را هسسم خیلی مقدس مسسی دانسسم« ولی،
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واینجا دیگر حرفهای خیلی مهمی می زند» قبل لزم می دانم که ما
برای مردم یک استعدادی درست کنیم که بتواند اگر ما این راه آهن را
خواستم بسازیم هرسال این کمک را بکنند« .ناگفته روشن است که
اگسسر چنیسسن » اسسستعدادی« ایجاد نشود کار هسسم در میانسسه راه لنسسگ مسسی
ماند .وبعد می پردازد به ظرفیت نهائی مملکت برای پرداخت مالیات و
ایسن حرفسش هنوزهسم درسست اسست کسه وضسع مالیات بایسد» متناسسب
اسستعداد و وضعیست افراد باشسد« چون اگسر نباشسد » مسسائل تجارتسی را
بکلی معوق مسی گذارد« ووقتسی کسه مسسایل تجاری معوق شسد و مردم
بسی اسستعداد شدنسد مالیات دولت در نقاط دیگسر بلمحسل مسی مانسد« و
بطور کلی » اگرمردم اسسستعدادشان کسسم بشود بالنتیجسسه عایدات دولت
هم کم می شود« و بعد ادامه می دهد که به نظر او بهتر است که
ایسن پولهائی کسه جمسع شده اسست را صسرف کارهائی بکنیسم » کسه مردم
یسک اسستعدادی پیدا بکننسد برای تامیسن مخارج همیسن راه آهسن هسم بهتسر
باشد« و بعد اشاره می کند به تولید قند درداخل که اگر بتوان با این
عایدات کسسه جمسسع شده اسسست درمصسسرف قنسسد بسسه خودکفائی رسسسید »
سسسالی بیسسست و دو میلیون کسسه چهسسل وچهار کرور باشسسد قنسسد نخریسسم و
اگرما در مملکست چهسل وچهار کرورحاصل قنسد داشته باشیم قهرا چهسل
وچهار کروربخارج نمی رود و ملت یک استعدادی پیدا می کند که می
توانسد هرسسال یسک پولی بدهسد برای راه آهسن« و همیسن را مقایسسه مسی
کنسد بسا هزینسه آن پول برای سساختن راه آهسن بدون ایجاد ایسن » اسستعداد
تازه و بیشتر برای مردم«.
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البتسه آن چسه کسه برای مصسدق خیلی هسم مهسم اسست ایسن کسه آیسا ایران
مسی توانسد از پسس این هزینسه بر بیایسد یاخیسر! برای ایسن کسه بتوانسد پروژه را
تمام کنسد .در همیسن راسستا اشاره مسی کنسد بسه کسسری تزار پرداختهای
کشور ومثال را ادامسه مسی دهسد کسه »مسا یسک پولی درجریان داریسم کسه
امروز دردسست ملت ایران اسست اگسر مسا آمدیسم گفتیسم ایسن سرا بسه عنوان
عایدات قنسد و چای از تسو مسی گیریسم برای ایسن کسه راه آهسن بسسازیم و تسا
ده سسال دیگرکسه راه آهسن سساخته شود تجارت وزراعست وفلحست ترقسی
مسی کنسد ورفست و آمسد مسی شود تسو فائده خواهسی برد آن وقست جواب
خواهسد داد کسه درسست اسست فایده مسی برم ولی مسن تسا آن وقست زنده
نیستم که از این راه آهن استفاده کنم و این فایده را ببرم شما اصول
زندگسسی وحیات مسسن را تامیسسن کنید .بعسسد راه آهسسن بسسسازید «.و بعسسد بسسه
درسستی مسی گویسد برای مالیات سستانی » بایسد اول مایسه دسست ملت را
زیاد کرد .اسسستعداد مالیاتسسی مردم را زیاد کرد« » اگسسر ملت اسسستعدادو
قدرت پیدا کرد بیشتر مالیات می دهد ولی اگر استعداد نداشت از ده
ویران کسه سستاند خراج« وچندیسن بار برایسن کسه بایسد » اسستعداد ملت« را
زیاد کرد تاکیسد مسی کنسد و بحسث را مسی کشانسد بسه کسسری ترازپرداخست
هسا .بسه بررسسی تجارت خارجسی مسی پردازد »بنده نگاه مسی کنسم مسی
بینسم ملت ایران هیسچ متاعسی کسه بتوانیسم معیسن کنیسم کسه بخارج میرود
ندارد فقسط یسک تریاکسی در ایسن مملکست اسست کسه آن هسم درتحست یسک
اصولی دارد محدود می شود« صادرات ما فقط تریاک است وچند قلم
جزئی دیگرولی » باید یک چیزهای دیگر از قبیل نفت وقند بملکت وارد
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کنیسم« و بسه همیسن خاطسر ،بسا پروژه هائی کسه دردراز مدت درآمسد آفرینسی
دارنسسد موافسسق نیسسست وبسسه شکسسل و صسسورت های مختلف بحسسث را مسسی
کشاند به این که آیا امکانات مالی تکمیل این راه آهن را داریم یا خیر
و یسک بار دیگسر موافقست اش را بسا راه آهسن اعلم کرده دسست مسی گذارد
روی یسک نکتسه اسساسی کسه»یسک لیحسه کسه اسساسا مقدمسه وخرجسش
معلوم نیسسست از کجسسا اسسست وسسسرمایه ملی رادرنظسسر نیاورده باشسسد و
اسسستعداد مردم را برای دادن مالیات در نظسسر نگرفتسسه باشسسد و بالخره در
وسسسط راه بمانسسد ومسسا مجبور بشویسسم یسسا بکلی از راه آهسسن صسسرف نظسسر
کنیسم) چون اسستعداد نداریسم کسه انجام بدهیسم( یسا امتیاز آن قسسمتی را
کسه خرج کرده ایسم بکسسی دیگسر واگذار بکنیسم کسه او تمام کنسد بنده ایسن
لیحه را اساسا جرات نمی کنم بگویم مخالف هستم«
مدتسی بعسد -حدودا دوماه بعسد در  29فروردیسن  1306باز بر مسی گردد بسه
مقوله راه آهن .انگار می داند که دیگران بدون توجه به نکاتی که پیش
می کشد اورا به » مخالفت« باراه آهن متهسم خواهند کرد ،برموافقت
اش تاکیسد مسی ورزد و ادامسه مسی دهدکسه » بسا موقعسش و طرز خرجسش
مخالفسم« و ایسن نکتسه درسست را مسی گویسد کسه هسر خرجسی را کسه مجلس
تصسویب کنسد آن تصسویب » متلزم بسا اخسذ یسک مالیاتسی اسست« کسه گمان
نمسی کنسم کسسی بسا ایسن نکتسه مصسدق موافسق نباشسد .و بعسد ادامسه مسی
دهسد ،کسه اگسر خرج بسه موقسع باشسد برای مملکست مفیسد اسست و درسست
مسسی گویدو اگسسر بسسه موقسسع خرج نشود و یسسا درمحسسل خرج نشود » ،برای
مملکست مضسر اسست« واگسر خرج ایسن نوعسی عمدتسا در خارجسه باشسد» ،
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خیلی مضسسر اسسست« وایسسن بینسسش درسسست را دارد کسسه وقتسسی خرج زیاد
بشود مالیات هسسم بیشتسسر مسسی شود ،و مالیات بیشتسسر باعسسث بالرفتسسن
مخارج مسسی شود و پسسی آمدش ایسسن اسسست کسسه » صسسادراتش کسسم مسسی
شود« .این مباحث هم منطق اقتصادی اش به گمان من هنوز درست
اسست و بعسد مسی گویسد » وضسع مالیات بسی موقع« باعسث بالرفتسن قیمست
شده و » بالنتیجسه صسادرات مملکست کسم مسی شود« در حالی کسه » ایسن
همه فریاد که می کنیم که باید صادرات مملکت خودمانرا زیاد کنیم« و
یکسسی از راههائی کسسه » صسسادرات مملکسست زیاد مسسی شود وضسسع نکردن
مالیاتهای بسی مناسسبت و بسی موقسع اسست« .وضسع مالیات بسی موقسع و
بسی مناسسبت را » تورمسی« مسی خواهسد و درسست هسم مسی گویسد و بعسد
می رسد بر سر راه آهن.
هرمملکتی که بخواهد راه آهن بسازد باید دو شرط موجود باشد:
استعداد ساختن راه آهن
احتیاجات
درپیوند با استعداد ساختن راه آهن ،می رسد به کمی تجارت به طور
کلی و بسسه خصسسوص بسسه کسسسری تراز پرداختهای ایران و سسسندش هسسم
آمارهای گمرک اسسست و ادامسسه مسسی دهسسد وقتسسی » موازنسسه تجارتسسی
برضررما شد استعداد ما کم است و چون عایدات زیادی هم نداریم اگر
مقداری عایداتمان را یسسک جسسا خرج کنیسسم وازآن فورا فایده نسسبریم متضرر
مسی شویسم« و باز تاکیسد مسی کنسد بر کوچکسی کیسک ملی سیاس سبهس سعبارت
دیگرس ستولیدس سناخالصس سداخلی .بسه حرف مصسدق کار نداشتسه باشیسم .بسه
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مختصسات اقتصساد ایران در آن دوره بنگریسد تسا برای شمسا روشسن شود کسه
ایسن کیسک ملی مسا بسه چسه اندازه بود .بسه یاد داشتسه باشیسم کسه بخسش
نفت هنوز به جریان نیافتاده است و همان گونه که به درستی پیشتر
گفتسه بود رقسم عمده صسادراتی مسا در ایسن دوره تریاک اسست و عمل دیگسر
هیسسچ .ممکسسن اسسست مقداری کتیرا وپوسسست و روده گوسسسفند و گاو هسسم
جزو صادرات ما بوده باشد .ولی در کنارش نه به شدت کنونی ،ولی از
جان آدم تا شیرمرغ را باید وارد کنیم.
دوم مقوله احتیاج است .مثال خانه را می زند که اگر کسی خواست
خانسه بسسازد بایسد ببینسد کسه پول دارد یسا خیسر وبعسد بسه اندازه احتیاجسش
خانه بسازد.
دربررسسسی نقسسش راه آهسسن ،بلژیسسک را مثال مسسی زنسسد .از جمیعسست و بسسه
خصوص از تراکسم جمعیست آن سخن مسی گویدوبعسد وصلش می کنسد به
تراکسسم پائیسسن جمعیسست در ایران و ایرادش درسسست اسسست کسسه بسسه خاطسسر
کمبود جمیعت طبیعتا راه آهن درایران نمی تواند به اندازه بلژیک مورد
اسستفاده قرار بگیرد .و ایسن نکتسه درسست را مسی گویسد کسه » مخارج راه
آهن که فرق نمی کند« وادامه می دهد که اگر شما  80میلیون پول
را دراقتصسساد ایران در کارهای دیگسسر بسسه جریان بیندازیسسد ،اسسستفاده اش
سسالی  12میلیون اسست ولی » راه آهسن سسالی هشست میلیون خرج
دارد«  .نظر مصدق که درست هم بود این که ،اول » احتیاج« را بیشتر
بکنیم تا پروژه راه آهن از نظر اقتصادی منطقی شودچون وقتی احتیاج
کسم باشدراه آهسن هسم صسرف نمسی کنسد و » از کار مسی افتسد« خصسوصا»
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راه آهنی که در مملکت ما کشیده می شود« چرا؟ دلیلش هم ساده
است و هم درست » به نظر بنده این خطی که هست از نظر تجارت
داخلی و احتیاجات داخلی اسسسست« چون برخلف ادعائی کسسسه مدافعان
ایسسن راه مسسی کردنسسد » ،معقول نیسسست کسسه مملکسست اروپسسا مال التجاره
خودش را از راه روسسسیه بیاورد بسسه بندر جسسز و از بندرجسسز هسسم بسسبرد بسسه
هندوسستان کسه بگوئیسم راه آهسن مسا رابسط اروپسا و هندوسستان اسست« بسه
سسخن دیگسر ،بسه نفسع اروپاسست کسه » از راه مدیترانسه بیاورنسد بسه بغداد و
ازراه بغداد ببرند به هندوستان -پس راه آهن ما اثر بین المللی ندارد«
و » برای تجارت داخلی اسسست« در حالی کسسه ممالک دیگسسر وقتسسی راه
آهسن مسی کشنسد علوه بر احتیاجات داخلی بسه » تجارت بیسن المللی«
هسم نظسر دارنسد و » از روی حسساب راه آهسن مسی کشنسد«ولی راه آهسن
پیشنهادی ایران این مختصات را ندارد.
بعسد بحسث را مسی کشانسد بسه راه آهسن تسبریز وجلفسا و مسی گویسد اگسر نسه
میلیون خرج آن شده باشد و الن هم  12سال است که راه آهن دایر
شده  ،ایسسن خسسط بایسسد سسسالی  900000تومان فایده بدهسسد .وایسسن حرف
درسست را مسی زنسد کسه راه آهسن وپروژه های مشابسه بایسد بیسش ازایسن
فایده داشتسسه باشسسد چون اسسستهلک سسسرمایه در آن هسسا زیاد اسسست و
طبیعتسسا اسسستهلک زیاد بسسه سسسرمایه گذاری بیشتسسر نیازمنسسد اسسست .بسسه
سسخن دیگسر ،برای ایسن سکه راه آهسن از حیسز انتفاع نیفتسد ،لزم اسست هسر
چنسد مدت برای حفسظ آن سسرمایه گذاری بشود .و بعسد اشاره مسی کنسد
به تراکم جمعیت در آذربایجان و می گوید اگر منافع این راه را با توجه
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بسه غلظست جمعیست بدانیسم آن وقست مسی توان تخمینسی از سساختن راه
آهسن برای مناطسق کسم جمیعست بسه دسست آورد .و اگرچسه بسه تخمیسن و
البته در نطق دیگراز ارقام رسمی استفاده می کند و نشان می دهد
که راه آهن تبریزجلفا فایده اقتصادی خیلی کمی دارد.
از فقسر مملکست سسخن مسی گویسد و وظیفسه خویسش را بسه عنوان نماینده
مطرح می کند و می گوید اگر می خواهیم به واقع راه آهن مطلوبی
بکشیم » مجبور به یک تحقیقات ومطالعاتی هستم .باید متخصص راه
آهسسن را بخواهسسم ،یسسک صسسورتی از صسسادرات وواردات بخواهسسم کسسه وجدان
خودم را راضی کنم که رای به این پول -افزایش مالیات -بدهم.
باز بر مسی گردد بسه پیشنهاد قبلی اش کسه حاضسر اسست برای افزایسش
مالیات رای بدهد به شرط این که » از عایدات انحصارقند بخواهید قند
بسسازید بنده موافقسم .بسه جهست ایسن کسه مسی گویسم یسک چیزی پیدا مسی
کنیسسم و برای ایسسن کسسه یسسک چیزی خرج مسسی کنیسسم برای ایسسن کسسه امروز
همانطوری کسه عرض کردم محسل احتیاج اسست« در حالی کسه بسه خاطسر
پائین بودن تمرکز جمیعت ،فایده احتمالی راه آهن زیاد نیست.
جالب اسسست کسسل مالیاتسسی کسسه قرار اسسست اخسسذ شود  14میلیون تومان
اسست ولی ایران در آن دوره سسالی  22میلیون تومان قنسد وارد مسی کنسد
وحرف مصسدق ایسن اسست کسه اگسر ایسن پول صسرف تاسسیس کارخانسه قنسد
بشود » هسم قنسد ارزان ترمسی شود« و هسم ایران پول بسه خارجسه نمسی
فرسستد .اگسر مملکست از ایسن راه  14میلیون تومان عایدی داشتسه باشسد
مسسی توانسسد  7میلیونسسش را صسسرف سسساختن راه آهسسن بکنسسد .و جان کلم
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مصدق این است که » اگرما این مردم را چاق نکنیم نمی توانیم آنها
را بدوشیم« و خوب این سخن ،اگر آدم حرف دهن اش را بفهمد ،هنوز
هم سخن درستی است.
اولیسسن انتخاب مصسسدق برای هزینسسه کردن پولی کسسه جمسسع آوری شده یسسا
قرار اسست بشود ،سساختن کارخانسه قنسد اسست و امسا در مورد مشخسص
حمسل ونقسل ،بسه گمان مصسدق ایسن کار ایراد دارد کسه » ما اسستعداد ایجاد
کاری را نداشتسه باشیسم و احتیاجسش را هسم نداشتسه باشیسم و آن وقست
برویسم یسک کاری بکنیسم کسه برخلف اسستعداد واحتیاج باشسد« پسس ،بسه
درسستی مسی گویسد » مسا بایسد اول احتیاجات خودمان را زیاد کنیسم« و در
همیسن راسستا معتقسد اسست کسه » مسا امروز کارهای مهمسی در قسسمت
کامیون بکنیم« یعنی معتقد است که بهتر است به جای راه آهنی که
بسه قول خودش » دررو ندارد« شبکسه جاده های شوسسه را در مملکست
گسسترش بدهیسم .و در جواب کسسانی کسه خواهنسد گفست کسه کامیون و
گسسترش راههای شوسسه هسم » خرج« دارد ،مصسدق مسی گویسد قبول
ولی خرجها را با یک دیگر مقایسه می کند .برای خط آهن  40میلیون
پولمان بسسه خارج مسسی رود ) کسسه سسسالی چهارمیلیون حداقسسل منفعسست آن
اسست« و سسالی چهار میلیون هسم بودجسه راه آهسن اسست .نظسر مصسدق
علوه براسسستفاده از کامیون ،خریدن » پنجاه اتوبوس مسسسافرتی« هسسم
هست و بعد اشاره می کند به عدم تمرکز جمعیت و این نکته درست
را می گوید که اول راه آهن ده سال طول می کشد تا تمام شود تازه
وقتسی کسه تمام شسد برای » مملکتسی کسه هسر کیلومتسر مربعسش  5نفسر

79

جمعیسست دارد گمان نمسسی کنسسم فایده داشتسسه باشسسد« وامسسا اسسستفاده از
کامیون » ،امروز کسسه کامیون را دائر کردیسسم شروع مسسی کنسسد بسسه تزئیسسد
احتیاجات ووقتسی کسه احتیاجات زیاد شسد البتسه فایده مسی بریسم ولی راه
آهسن در مملکست مسا بلمنفعست اسست« .ایسن نکتسه های مصسدق ،برخلف
آن چسه کسه معاندان بسه او نسسبت مسی دهنسد نسه نشانسه ضدیست او بسا راه
آهن ،بلکه نشان دهنده درک عمیق مصدق از مسایل پایه ای اقتصاد،
وبه خصوص اقتصاد ایران است.
و در همین جا به نکته دیگری اشاره می کند که استفاده از کامیون و
راه شوسسه ،اغلب نقاط کشور را بسه یسک دیگسر وصسل مسی کنسد ولی راه
آهن فقط به حال کسانی که درکنار خط زندگی می کنند مفید خواهد
بود و » آن نقاطیکسسه دور از راه آهسسن اسسست آنهسسا کسسه احتیاجاتشان رفسسع
نمسی شود آنهسا بایسد باز مال التجاره خودشان را بسا همیسن وسسایل نقلیسه
]کنونسسی[ حمسسل کننسسد و برسسسانند بسسه خسسط آهسسن« و باز بر مسسی گردد بسسه
هزینسسه نسسسبی ایسسن پروژه هسسا و آن را بسسا وضعیسست مالی مملکسست مسسی
سسنجد .و در همیسن راسستا اشاره مسی کنسد بسه راه آهسن آذربایجان کسه بسا
آن همسه هزینسه ،منفعتسی ندارد .جالت اسست کسه اسستفاده از کامیون و
گسسترش راه شوسسه را باعسث افزایسش صسادرات مسی دانسد و حرفهایسش
هم درست است .یعنی می گوید » بنده تحقیق کرده ام« که هزینه
حمل ونقل کال کاهش پیدا می کند ،سرتان را با ارقام مصدق به درد
نمسی آورم -ولی وقتسی هزینسه حمسل ونقسل کاهسش یافست » صسادرات مسا
بخارج ارزان تسر تمام مسی شود ووقتسی کسه صسادرات ارزان تسر تمام شسد
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خریدارش بیشتسسر اسسست وپول بیشتسسر وارد مملکسست مسسی شود« -خوب
همین جا پیشنهاد می کنم که بعضی از نوشته های امروزین کسانی
چون پروفسور پاول کروگمن را درباره » جغرافیای اقتصادی« بخوانید تا
بسه نقسش هزینسه حمسل و نقسل در تجارت بیسن المللی بهتسر آشنسا بشویسد.
ولی مصدق دربیش از  80سال پیش درباره این مهم سخن می گفت.
و امسسسا حرف مصسسسدق ایسسسن اسسسست کسسسه اسسسستفاده از کامیون و اتوبوس و
گسترش راه شوسه ،بدون این که برای اقتصاد مملکت ضرری داشته
باشد ،باعث افزایش احتیاجات می شود ووقتی چنین شد » راه آهن
هسم زودتسر فایده مسی دهسد« و در باره پولی کسه جمسع شده اسست هسم
نظرش همچنان ساختن کارخانه قند است.
از آن چسه کسه نقسل کرده ام مشاهده مسی شود کسه نسه ایسن کسه مصسدق
اهمیسست حمسسل و نقسسل را نشناسسسد بلکسسه بسسه صسسورت اقتصسساددانی آگاه و
مسئول خواهان استفاده بهینه از منابع محدود ایران است و به همین
خاطر هم می گوید » تصدیق بفرمائید که ما باید یک کاری بکنیم که
فایده داشتسه باشسد« مسی پرسسید چرا؟ جواب مصسدق اگرچسه تلخ ولی
راسست اسست» چون مسا ملت فقیری هسستیم« و حرفسش ایسن اسست کسه
اگر از پولمان استفاده درست نکنیم ،راه آهن را هم نمی توانیم تمام
بکنیم و » بنده نمی دانم آن نیمه تمام را کی خواهد ساخت«
آقای هدایسست بسسه سسسخنان مصسسدق در مجلس پاسسسخ مسسی دهسسد و در 9
اردبیهشت  1306چون مصدق از این جوابها قانع نشده است ،دو باره
بر می گردد به مبحث شیرین حمل و نقل در ایران .من به پاسخ های
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هدایسست دسسسترسی ندارم ولی از پاسسسخ مصسسدق گوشسسه هائی از آن
روشن می شود.
قرارا به مصدق ایراد می گیرند که می خواهد مشوق کامیون بشود و
مصسدق مسی گویسد » اختراعات جدیسد وقتسی کسه وارد یسک مملکتسی مسی
شود بواسسسطه تجدد خود شان قائم مقام چیزهای کهنسسه مسسی شونسسد.
خواه آن مملکسست حاضسسر برای قبول آن باشسسد خواه نباشسسد« و بعسسد مثسسل
بجائی می زند از رفتن به عتبات که سابق با اسب و قاطر می رفتند
و هسسم هزینسسه زیادی داشسست و هسسم وقسست زیادی مسسی برد ولی حال کسسه
اتوموبیل آمده است کمتر کسی دیگر با آن وسایل قدیمی رفت و آمد
می کند و دلیل اش هم ساده است » صرفه جوئی درزمان ،در پول و
درراحتی« سبب شد که » اتوموبیل قائم مقام تخت روان شد« و بعد
مسسی گویسسد » مسسا قبول بکنیسسم یسسا قبول نکنیسسم اتوموبیسسل در ایسسن مملکسست
هسست« و جالب اسست کسه دسست را مسی گذارد روی گره گاه مشکلت
تاریخی ایران و می گوید » ما باید کاری بکنیم که صادرات ما زیاد شود
یسا از بعضسی واردات مملکست خودمان کسم کنیسم« و بعسد توضیسح مسی دهسد
کسه چرا نظسر او بسه ایسن اسست کسه دولت کامیون بیاورد .دلیسل مصسدق هسم
چیزی اسست کسه ایسن روزهسا بسه آن مسی گوئیسم  economies of scaleسیا
صرفهس سهایس سناشیس سازس سمقیاسس سبزرگ ،یعنسی اگسر دولت راسسا بسه خریسد
کامیون دست بزند چون می خواهد تعداد زیادی کامیون را یک جا بخرد
مسی توانسد قیمست پائیسن تری بپردازد و حرفسش درسست اسست » پسس ایسن
صسرفه جوئی باعسث مسی شود کسه واردات مملکست کسم شود« و اگسر هسم
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ایسن خدمات را دولت ارایسه بدهسد ایسن کار باعسث مسی شود کسه » مخارج
عمومی کمترمی شود«.
هدایست در جواب مصسدق مسی گویسد کسه اگسر راه آهسن بسد بود چرا دیگران
کشیده انسد و بعسد از روسسیه مثال مسی زنسد .درپاسسخ بایسد گفست کسه اول
مصسدق هیسچ گاه نگفست کسه راه آهسن بسد اسست بلکسه بسا توجسه بسه وضعیست
مالی و احتیاجات مملکتسی سساختن آن را در آن زمان و سازس سآنس سمهمس ستر،
درآن مسسیر نامطلوب خوانسد و از آن مهسم تسر بسه درسستی مسی گویسد کسه
روسیه از ساختن راه آهن » نظریات سیاسی داشت .نظریات نظامی
داشسست« وشواهدش را هسسم ارایسسه مسسی دهسسد و بعسسد مسسی گویسسد کسسه مسسا
درایران از » نقطسسه نظسسر اقتصسسادی مسسی خواهیسسم راه آهسسن بکشیسسم و از
نقطه نظر اقتصاد باید به بینیم راه آهنی که می کشیم فایده دارد یا
نه؟« .به بررسی راه آهن تبریز می پردازد به یک گزارش رسمی در آن
باره اشاره کرده از سسوئی بسه هزینسه هائی کسه بایسد بشود مسی پردازد و
از سسوی دیگسر ،درآمدهارا بسا هزینسه های سساخت راه آهسن در نظسر مسی
گیرد و ایسسسن البتسسسه کاری اسسسست کسسسه در همسسسه موارد بایسسسد انجام بگیرد.
براسساس ان گزارش رسسمی ،برای ترمیسم راه آهسن تسبریز هزینسه زیادی
لزم اسسست چون تراورس هسسا پوسسسیده انسسد بسسه حدی کسسه » دوسسستدار بسسا
سهولت می توانست آنها را با دست متلشی کند«و بعد اشاره می
کنسد بسه احتمال تصسادف واز ریسل خارج شدن قطار » مخصسوصا چرخهای
لوکوموتیسف یاس آور اسست بطوریکسه هیسچ وقست اطمینان کامسل از وصسول
قطار بسه مقصسد نیسست«.و اما از درآمدهسا ،کل درآمسد راه آهن برای سه
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سسال  1303-1300فقسط اندکسی بیشتسر از  33000تومان بود و ایسن نکتسه
درسست را مسی گویسد کسه راه آهنسی کسه ده میلیون خرج برداشتسه ولی در
سسه سسال فقسط  33000منفعست دارد ،روشسن اسست کسه علت سساختن
اش اقتصادی نیست .یا صریح تر گفته باشم ،امکانات محدود مملکت
هدر رفته است و پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
هسم چنیسن هدایست بسه مصسدق ایراد مسی گیرد کسه براسساس برآوردهائی
کسه در وزارت فوائد عامسسه وجود دارد ،هزینسسه برنامسه مصسسدق  45میلیون
تومان است .از بد اقبالی هدایت مصدق هم آن برآوردها را دیده است
و مسی گویسد ،عدد ایشان درسست اسست ولی در آنجسا صسحبت از سساختن
 17021کیلومتر راه شوسه است که هزینه اش  45میلیون تومان می
شود ولی اگسر بسه جای راه آهسن پیشنهادی از بندر جسز تسا محمره -ایسن
مسسیر را شوسسه کنیسم » بیسش از دوسسه میلیون الی چهار میلیون خرج
نخواهسسد داشسست« یعنسسی مسسسافت بندرجسسز بسسه محمره کسسه فقسسط 1670
کیلومتر است سه چهار میلیون بیشتر هزینه نخواهد داشت » ،بعلوه
سساختن خسط آهسن از بندر جسز بسه محمره ماراازسسایر خطوط شوسسه بسی
نیازنخواهد کرد«.
ایسن سسئوال اسساسی را مطرح مسی کنسد کسه » اگسر مسا ازمحمره الی بندر
جز راه آهن داشته باشیم آیا می توانیم بگوئیم همین برای ما کافی
اسست و دیگسر خسط شوسسه لزم نداریسم« پاسسخ بسه ایسن پرسسش مصسدق
روشن است .البته که منفی است و نکته سنجی های زیبائی دارد.
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 سساختن راه آهسن ده سسال طول مسی کشسد » ،در ایسن مدت هسممجبوریم همین راه از محمره الی بندر جز را با اتوموبیل و گاری حرکت
کنیم« تازه وقتی که این راه آهن ساخته شد ،نیاز به راههای شوسه
هنوز خواهد بود » در صورتی که اگر با  45میلیون تومان تمام راه های
ایران را شوسسسه بکنیسسم و درظرف ده سسسال هسسم ایسسن کار را بکنیسسم هسسر
سالی  4.5میلیون ]هزینه[ می شود«
خوب فایده این کار در چیست؟
اول » تمام راه های ما شوسه می شود«
» یک مرتبه خرج نمی شود«
» تمام خرج هم در خود ایران می شود«
ولی در باره راه آهسسن ،هسسر مقدار کسسه خرج بشود » نصسسف اش بسسه خارج
خواهد رفت« و تازه پس از همه این مصائب » ،یک خط آهنی خواهیم
داشست از بندرجسز بسه محمره« در حالی کسه» اگسر تمام خطوط ایران را بسا
 45میلیون شوسسه کنیسم« آن وقست » بوسسیله سسرویس اتوموبیسل و
کامیون مسی توانیسم تمام موسسسات جدیسد را در مملکست ایجاد کنیسم«.
هدایت در پاسخ مصدق می گوید که صنیع الدوله نیز با همین نقشه
کنونسی موافسق بود و باز مصسدق ناچار مسی شود کسه یسک بار دیگسر تکرار
کنسد کسه » گمان نمسی کنسم کسسی بسا راه آهسن مخالف باشسد« ولی باز
تکرار مسی کنسد کسه » برای وضعیست فعلی مملکست مسا هسم کامیون بهتسر
اسست« و بعسد شکوه مسی کنسد از سسوء اسستفاده از » افکار عمومسی« و
دنباله همان ارجاع بسه صسنیع الدوله را مسی گیرد و باز مسی رسسد بسه یسک
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برخورد اقتصسادی بسه سساختن راه آهسن درایران .بسا توجسه بسه آن چسه کسه تسا
کنون در جلسسات دیگسر گفتسه بود ادامسه مسی دهسد کسه » ما مسی خواهیسم
راه آهن بکشیم باید طوری بکشیم که هروقت خودمان می خواهیم از
آن اسستفاده کنیسم و هروقست کسه خودمان نخواسستیم بوسسیله دیگران از
آن اسسستفاده کنیسسم «.و بلفاصسسله ایسسن پرسسسش اسسساسی را پیسسش مسسی
کشد که » خوب دیگران به چه ترتیبی از راه آهن ما استفاده خواهند
برد؟« و برای جواب بسسه ایسسن سسسئوال ،مسسی پرسسسد » ،امروز اگسسر کسسسی
بخواهسد از اروپسا بایران بیایسد از کجسا مسی آیسد؟ آیسا از غرب میآیسد میرود بسه
شرق یا از شمال شرقی میآید به غرب« .تا آنجا که به مصدق مربوط
می شود » راهی که اروپا را بآسیا متصل می کند همین است .که از
غرب بیاینسسسد و بشرق برونسسسد« و البتسسسه اگسسسر ایران بخواهسسسد راه آهسسسن را
بمسسافرین اروپائی و مال التجاره آنهسا کرایسه بدهسد » بایسد طوری باشسد
کسه از غرب بشرق برود ولی راهسی کسه درایسن نقشسه معیسن شده دررو
ندارد« و حرف نهائی اش ایسن اسست کسه » راهسی کسه فعل دولت درنظسر
گرفتسه برخلف مصسالح اقتصسادی اسست« .درپاسسخ بسه ایرادات مصسدق در
مجلس یکسی از روزنامسه های آن وقست تهران مدعسی شسد کسه » اگسر مسا
ازخارج پول قرض کنیسسم و راه آهسسن بسسسازیم بهتسسر اسسست زیرا پولی کسسه
درجریان مملکسست هسسست از جریان نمسسی افتسسد و برای مملکسست مضسسر
نیسست« .مصسدق درپاسسخ مسی گویسد کسه » ایسن حرف صسحیح اسست«
ولی ،این صحیح بودن یک شرط خیلی مهم دارد ،که » آن پولی که ما
از خارجسه میگیریسم بدون فرع باشسد« والبتسه مسی دانیسم کسه قرض گرفتسن

86

بدون فرع نیسست ،یعنسی بایسد بهره ای یسا نزولی پرداخست و البتسه کسه »
وقتسی کسه مسا بسا فرع مجبوریسم پول قرض کنیسم صسرفه نخواهسد داشست« و
مثال عددی می زند که » مثل اگر ما هشتاد میلیون پول از خارج قرض
کردیسم خود ایسن مبلغ درسسال شسش میلیون تنزیسل خواهسد داشست« و »
در ظرف ده سسال مسا سسالی شسش میلیون بایسد تنزیسل بدهیسم و برای مسا
صسرفه نخواهسد داشست« .بسه گفتسه مصسدق پولی کسه در مملکست هسست
معادل با چهارده میلیون است و نظر او هم این است که اگر بخواهند
بسا ایسن پول ناچیسز ایسن پروژه را آغاز کننسد ،یعنسی » اگسر مسا ایسن چهارده
میلیون را بیسسک مصسسرفی رسسساندیم کسسه فایده نداشسست و در توی خاک
کردیسم و قائم مقام پول نشسد و بخارج رفست و فقسط آهسن بسا آن خریداری
شسد در حقیقست مسا خودرا بجائی نرسسانده ایسم .در آن وقست نسه تنهسا ایسن
چهارده میلیون خواهسسد رفسست بلکسسه ریسسش مسسا گیسسر خواهسسد افتاد و ناچار
خواهیم بود یک مبالغ دیگری هم خرج کنیم« و بعد این نکته کلیدی را
دارد که » برای ....مملکتی که فقیر شد و پول نداشت وقتی که می
خواهسسد قرض بکنسسد هرجور تحمیلی را باو خواهنسسد کرد و همسسسه اینهسسا
مربوط به فقر است«
پیشتر هم گفته ام ،وقتی به این دیدگاهها فارغ از گرایشات سیاسی
و پیسش داوری های عقیدتسی نگاه مسی کنیسم ،بسه گمان مسن روشسن مسی
شود کسسسه پای اسسسستدلل اقتصسسسادی موافقان ایسسسن طرح در ایران آن روز
سسخت چوبیسن بود و مسی لنگیسد .البتسه کسه ملحظات سسیاسی و غیسر
اقتصادی ،و حتی می گویم خودکامگی حاکمیت موجب شد تا این راه
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آهسن غیسر اقتصسادی کشیده شود .ناتوان از پاسسخ گوئی بسه ایرادات جان
دار اقتصسادی مصسدق بسه ایسن طرح کذائی ،شماری از ناظران بسا تحریسف
دیدگاه مصدق اورا به مخالفت با » راه آهن« متهم کرده اند ،که همان
گونسه کسه در صسفحات پیسش دیده ایسم تحریسف آشکار نظسر مصسدق در باره
راه آهن است.
ولی روشسسسن بود كسسسه مجلس و دولت گوششان بسسسه ایسسسن پیشنهادات
بدهكار نبود .ظاهرا كشیدن راه آهسسن از بندر جسسز بسسه محمره راهسسی بود
كسه بایسد كشیده مسی شسد .ایسن كسه كشیدن ایسن راه برای اقتصساد ندار
ایران صسسرفة اقتصسسادی نداشسست ،بسسه رضاشاه و وكلی انتصسسابی مجلس
چسه ربطسی داشست؟ شایسد بتوان گفست كسه بسه قول معروف » ،آنهسا نوكسر
خان بودند ،نه بادمجان« و منافع سوق الجیشی خان این چنین اقتضا
مسسی كرد .مگسسر آن مداخلت علنسسی در انتخابات بسسه نفسع مملكسست بود؟ و
مگر كسی به هشدارهای دردمندانة مصدق و دیگران گوش داد؟ مگر
در تمدید قرار داد شركت نفت به آن صورت وواگذاری زمین به شركت
از »جریسب« اسستفاده  -سسوء اسستفاده  -نكردنسد و بعسد معلوم شسد كسه
منظورشان بسسسسه واقسسسسع »هكتار« بود .در عرف نظام حاكسسسسم بر جامعسسسسه
»جریسسب« پانصسسد ششصسسد ذرع بود ولی هكتار هزار ذرع و بعسسد روشسسن
شسسد كسسه در كسسل چهارده میلیون و هفتصسسد هزار ذرع زمیسسن بسسه كمپانسسی
بخشیدنسد كسه از كسل منطقسه ] آبادان[ بیشتسر بود و مدرس بسه طعنسه بر
آمد كه »از اهواز هم باقی می آوریم« )ص  .(131و بعلوه بعد روشن
شد كه دولت »تجدد طلب« رضا شاه گشاده دست تر از متن قرار داد
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دارسسی عمسل كرده اسست .چون بر اسساس آن قرارداد ،دولت تنهسا مسی
توانسست اراضسی بایسر را برای سساختن بنسا و بكارگرفتسن ماشیسن آلت بسه
كمپانسسی ببخشسسد ولی حضرات »زمیسسن های دایسسر« را سسهم بسسه كمپانسسی
بخشیده بودند!
البتسسه عمده تریسسن مباحثات مصسسدق در رد طرح راه آهسسن سسسراسری كسسه
توجیسسه اقتصسسادی نداشسست در مقالة »راجسسع بسسه راه آهسسن ایران  :نظریات
مهندس كاسسساكوسكی« آمده اسسست كسسه بسسه صسسورت مقاله ای تنظیسسم
شده بود كسسه در آن زمان بسسه دلیسل كامل روشسسن اجازه انتشار نیافسست و
منتشسسر نشسسد .تنهسسا بسسه اشاره مسسی گذرم كسسه مصسسدق در تنظیسسم ایسسن
نوشتسسه ،بسسه روشنسسی نشان داد كسسه سسساختن راه آهسسن سسسراسری اگسسر
توجیهی داشت ،آن توجیه اقتصادی نبود .با این همه ،حتی در مجلس
دست چین شدة رضا شاهی ،مصدق با ادله و شواهد بسیار كوشید
شایسد كسل برنامسه را در مسسیر دیگری كسه بسا منافسع مملكست سسازگاری
داشست بیاندازد كسه متاسسفانه موفسق نشسد ولی در ضمسن ،ایسن شهامست
را داشست كسه در همان مجلس برای ثبست در سسینة تاریسخ بگویسد» ،مسن
بعقیده خودم ایسسن رای را كسسه ایسسن خسسط كشیده شود و بایسسن طرف برود
خیانت و بر خلف مصالح مملكت می دانم« ) ص .(180
برگردمسس سسبهسس سساقتصادسس سسراهسس سسآهنسس سسسراسریسس سسوبطورسس سسخلصهسس سسدلیل
کوساکوفسکیس سراس سهمس سارایهس سنمایم.س جالب اسست کسه در همان موقسع،
وزارت فوائد عامسه از فرنسگ مهندس کاسساکوفسکی را درخدمست داشست
کسه او هسم در دومقاله بسه ایسن مقال پرداختسه بود مباحسث او تکنیکسی تسر
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اسسست ولی نتایجسسی کسسه مسسی گیرد تائیسسد کننده دیدگاه مصسسدق اسسست.
مصسدق البتسه ابراز تاسسف مسی کنسد کسه از ایسن مقاله هسا تسا خرداد 1307
بی خبر بوده است و بلفاصله اضافه می کند که اطلع از آن تنها برای
منفعت شخصی بود و » ال هیچ دلیل و منطقی اکثریت را متقاعد و از
رائی کسسسسسسسه داد منحرف نمسسسسسسی نمود« 29خلصسسسسسسه سسسسسسسای از نظریات
کاسساکوفسکی را بسه دسست مسی دهسم تسا روشسن شود کسه حتسی وزارت
فوائد عامسه هسم از ماوقسع-س سیعنیس سازس ساقتصادیس سنبودنس سراهیس سکهس سدولت
درفکر ساختن اش بود -خسبر داشتسه اسست سولی شیوه اداره خودکامه
امورس سدرایرانس ساجازهس سندادس سکهس سبهس ساینس سمباحثس ستوجهس سنمایند .بسسه نظسسر
کاسسساکوفسکی اول بایسسد » خسسط اصسسلی« ایجاد شود و بعسسد » خطوط
فرعیه« اضافه شود و بعد راه آهن را تشبیه می کند به ستون فقرات
بدن که تنها وقتی که درست باشد ،تعادل بدن حفظ می شود .درباره
راه آهسسن پیشنهادی دولت مسسی گویسسد ،کسسه خسسط بندر جسسز  -محمره دو
بخسسش دارد .بندرجسسز -طهران کسسه دارای » اهمیسست خصسسوصی و محلی«
اسسست ولی بخسسش جنوبسسی ،یعنسسی » طهران -محمره  ...شامسسل هیسسچ
کیفیست و خصسوصیتی نیسست« .دلیسل اش هسم ایسن اسست کسه بر خلف
ادعای مدافعان کسسه ایسسن راه را » بهتریسسن« مسسی داننسسد » ،راه نزدیسسک
صسادرات و واردات نواحسی بحسر خزر -بازار اروپسا و یسا بالعکسس خسط پهلوی-
موصل -اسکندرون است«  .به اعتقاد او  ،این راه صرفه اقتصادی ندارد
 29به نقل از :نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره های پنجم و ششم
مجلس شورای ملی«  29اسفند  ،1349انتشارات مصدق ،ص  .199 -188همه نقل
قولهای که می آید از این صفحات است.
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و بهتریسسن راه حمسسل امتعسسه نواحسسل سسسواحل بحرخزر بسسه بازارهای اروپسسا
نیسسست .بسسه نظر کاسسساکوفسکی » چقدر مصسسنوعی و برخلف طبیعسست
خواهد بود اگر بارهای شمالی تقریبا  1400کیلومتر بطرف جنوب با راه
آهسن حمسل شود و از آنجسا مجددا بوسسیله کشتسی هسا عربسستان را دور
زده بدریای مدیترانسه برسسد« .و بعسد هماننسد مصسدق مسی رسسد بسه فقسر
ایران و مسی گویسد راه آهسن در کشوری چون ایران وقتسی توجیسه دارد کسه
دو خصلت داشته باشد:
 با آبادانی مملکت توافق داشته باشد. بسا ارتباطات بیسن المللی هسم وفسق دهسد تسا بتوانسد امتعسه خارجسی را ازمملکت عبورداده جلب ترانزیت نماید.
چرا تجارت ترانزیست در ایران ایسن همسه مهسم اسست؟ برای ایسن کسه » عبور
ومرور داخلی بخودی خود چندان زیاد نیسست« و برای ایسن کسه راه آهسن
بتوانسسسد بوجود خود ادامسسسه دهسسسد بایسسسد » بقدر کافسسسی برای آن بار تدارک
نمود« .و بعسد گریسز مسی زنسد بسه تاریسخ کسه تمام راههای کاروان رو سسابق
بیسسن هندوسسستان و اروپسسا از ایران مسسی گذشتسسه اسسست و بعسسد از بازشدن
کانال سسسوئز ،ازاهمیسست بیسسن المللی ایران کاسسسته شسسد .برای راه آهسسن
لزم اسسست یسسک سسسرش دریای مدیترانسسه و در سسسر دیگسسر اقیانوس هنسسد
باشد و به نظر او هر راهی که » محدود بحدود مملکت می باشد نه
فایده مستقیم خواهد داشت و نه موجب تزئید تجارت خواهد شد و نه
مسئله حمل ونقل را برای ایران حل تواند نمود« .این مهندس فرنگی
نیسز هماننسد مصسدق ،مدافسع گسسترش راههای شوسسه درایران اسست و
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امسا اگسر هسم قرار اسست راه آهسن کشیده شود ،بایسد خسط چاه بهار -قصسر
شیریسن باشسد کسه در موصسل بسه راه آهسن بغداد متصسل و از آنجسا بسه بندر
اسکندرون منتهی خواهد شدو به این ترتیب ،مدیترانه به دریای عمان
وصل می شود.
نکات جالبی مطرح می کند که بهترین بندر ایران برای توسعه چاه بهار
است و دلیلش را می گوید و اشاره دارد به این که خط پیشنهادی و
درواقسع آن چسه کسه سساخته بودنسد دو ایراد داشست .از شمال بسه بندر جسز
ختسم مسی شسد کسه بسه دریسا راه نداشست و در جنوب هسم مسی رسسید بسه
محمره که در خلیج فارس واقع است درآنجا هم » عمق آن کم است
و هم بواسطه صحرای عظیم عربستان از دسترس دنیا دور است« به
گفتسسه نویسسسنده ،محمره ،عیسسب دیگری هسسم دارد ،یعنسسی » از دماغسسه
مدخسل شسط العرب فقسط وقتسی کشتسی های اقیانوس پیمسا مسی تواننسد
عبور کنند که آب بال ایستاده باشد« .به دلیل عمق کم ،کشتی های
بزرگ در  4یسسا  6کیلومتری محمره مجبور بسسه توقسسف انسسد و کشتسسی های
کوچسک هسم » » در فاصسله نیسم کیلومتری لنگسر مسی اندازنسد ولی درموقسع
طغیان رود کارون ) اوایسل بهار( توقسف کشتسی هسا غیسر ممکسن اسست« و
ادامه می دهد ،وقتی که کشتی ها نزدیک ساحل نرسند » ،باید دو
دفعه مال التجاره را بار گیری کرد که هم مستلزم خرج زیاد و هم تکرار
بارگیری اغلب موجسسسب فسسسساد مال مسسسی شود« .از همسسسه ایسسسن نکات
گذشتسه ،تجارت ایسن مسسیر مقدار قابسل توجهسی نیسست .آن بخشسی کسه
مربوط بسسه خوزسسستان اسسست » بسسا بودن رود کارون بسسه راه آهسسن محتاج
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نیسست« و بارهای » شرکست نفست جنوب هسم کسه در گمرک محمره وارد
مسی شود و بسا وسسایل نقلیسه شرکست مزبور حمسل مسی گردد« و اگسر »
تمام بارهای بنادرجنوب هسسسم جمسسسع شود بسسسه  50هزار تسسسن بالغ نمسسسی
گردد« .به نظر کاساکوفسکی راه آهنی که فقط برای مصارف داخلی
ایجاد شود و تزاتزیت اروپا و هند را جلب نکند » ،نمی توانند مخارجی
را که برای ساختمان آنها می شود جبران نمایند«.
و می نویسد » بدون ادعای غیب گوئی« می توان از پیش گفت که »
هرگونسه امیدی برای ملت و دولت راجسع بسه تسسهیل حمسل امتعسه ایران
بواسسطه راه محمره قطعسا مبدل بسه یاس خواهسد گردیسد« و پسس از صسرف
» سسسرمایه گزافسسی اسسسباب بهبودی اقتصسسادی نخواهسسد شسسد و بربودجسسه
مملکست نیسز بار سسنگین خواهسد بود وعاقبست دراصسل مسسئله اهمیست راه
آهسسسن برای ایران در افکار عمومسسسی سسسسوء اثسسسر خواهسسسد بخشیسسسد« .
کاساکوفسکی به نکته جالبی اشاره می کند که ساختن راه بندرجز-
محمره کسسه بسسه نظسسر او توجیسسه اقتصسسادی ندارد ،اگسسر » در وحله اول قرار
دهیسم« مملکست را از سساختن خطوط دیگری کسه »بتواننسد مخارج خود را
جبران نموده منابع عایدی تازه برای مملکت تشکیل دهند از قبیل خط
ترانزینسی اروپسا -هندوسستان یسا خسط پهلوی -مدیترانسه بکلی محروم مسی
سازیم .به نظر او ساختن راه آهن مناسب نه فقط تاخیر احداث سایر
خطوط نمسی شود بلکسه » بواسسطه منافسع خود« سساختن » خطوط دیگسر
را تسسسریع خواهسسد کرد« .البتسسه کاسسساکوفسکی خواهان مشارکسست »
سسسرمایه چنسسد ملتسسی از ملل اروپسسا در عملیات راه آهسسن« سسایران اسسست و
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معقتسد اسست کسه منافسع مشترک ترکیسه و هندوسستان در » ترویسج عبور
اجناس ترانزیت توسط راه آهن های آنها ،کلیه شرایطی را که برای »
حسسسن عمسسل خسسط آهسسن ایران لزم اسسست بوجود آورده و کامل تامیسسن
خواهسسد کرد« .مخارج راه آهسسن اسسسکندرون -دزداب را  100میلیون تومان
تخمیسن مسی زنسد و اگسر بخواهنسد چاه بهار را هسم آماده کننسد ،تسا پذیرای
تجارت ترانزیت بشود ،کل هزینه  128میلیون تومان می شود .اگر قرار
باشسد ایسن راه بسه خسط آهسن بغداد وصسل شود ،از قصسر شیریسن تسا موصسل
هم هزینسه دارد و در این حالت کل مخارج  143میلیون تومان می شود
کسه برای ایران کمسی زیادی زیاد اسست .اگسر در مشارکست بسا دیگران ایسن
راه را بسسازند ،و سسهم ایران یسک سسوم باشسد کسه مسی شود  48میلیون
تومان و اگسر مدت سساختن هسم  6سسال باشسد ،هزینسه سسالنه مسی شود
سسالی  8میلیون تومان ولی اگسر ایران بسه تنهائی بخواهسد ایسن همسه را
بسسازد » ،عایدات انحصسار قنسد بسه تنهائی کفایست نمسی کنسد« و یکسی از
راههسا ایسن اسست کسه مدت را طولنسی تسر بکننسد کسه منطسق اقتصسادی اش
بسه نظسر کاسساکوفسکی درسست نمسی آیسد .دلیسل کاسساکوفسکی برای
مشارکت با دیگران جالب است.
 اگر دیگران هم شرکت کنند چون بخشی از سرمایه در داخل ایرانصرف می شود نتیجه » ،بهبودی اوضاع اقتصادی« خواهد بود.
 چون راه تراتزیست اسست ،شرکست دیگران مشوق تراتزیست بیشتسر و درنتیجه درآمد بیشتر است.
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 چون ایران در ساختن راه آهن تجربه ندارد » ،خوبست که با سرمایهخارجسی تجربیات ملل دیگسر هسم جلب شود تسا مملکست از هسر دو منتفسع
گردد«.
دریسسغ و افسسسوس کسسه نسسه بسسه نظریات مهندس وزارت فوائد عامسسه عمسسل
کردند ونه مباحث جان دار مصدق را به گوش گرفتند.
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پنج  -دربارة استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی
اجازه بدهید از همین ابتدا ،پرسش هایم را مطرح بکنم و بعد بکوشم
در چند نوشته به هم پیوسته دراین کتاب به شماری از این پرسش
ها پاسخ بدهم .آیا هیچ گاه برای شما این سئوال پیش آمده است
کهس سچراس سدرمیانس سماس سایرانیس سها،س ستئوریس سهایس سرنگارنگس ستوطئهس ساینس سهمه
طرفدار دارد؟ آیا هیچ گاه از خودتان پرسیده اید که چراست و چگونه
استس سکهس سما سهمیشهس سدوستس سداریم،س سدیگرانس سرا سبرایس سکمس سکاری سهاس سو
کمبودهای سخودمان سسرزنش سکنیم؟ البتهس که می توان سپرسش سهای
بسیار بیشتری مطرح کرد ،ولی بهتر است ،فعل بکوشم تا به همین
دو سئوال به اختصار بپردازم.
بی پرده باید گفت كه ایراد کارما این نیست که مثل هر ملت دیگری،
دلمان خیلی چیزها می خواهد  .این چنین خواستنی کامل طبیعی و
کامل عادی است .ولی مشکل ما از آنچا پیش می آید که برای دست
یافتن به آن چه كه دلمان می خواهد و برای بهبود وضعیت کلی مان
و رسیدن به جائی که دیگران رسیده اند ،نه از این دیگران پشتكار و
وظیفه شناسی را یاد گرفته ایم و نه وقت شناسی را .نه احترام به
قانون را از اكثریت این جماعت آموخته ایم و نه احترام به حق و حقوق
دیگران را .به خصوص برسر پذیرش حق و حقوق دیگران بایدتاکید کنم.
بسیاری از عادت ها و حتی شیوه های ناپسند اداره امور که در گذر
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تاریخ وبال گردن ما بوده است ،ریشه اش به گمان من ،به این جا می
رسد که ما درذهن خودمان به شدت تنهاهستیم .یعنی درذهنیت ما،
هیچ کس دیگری که کسی باشد ،وجود ندارد .اگر غیر از این بود که
می باید حق و حقوق برابر این دیگران را به رسمیت می شناختیم.
بازتابس سفقدانس سباورس سبهس سحقس سوس سحقوقس سدیگرانس سبهس سشکلس سوس سشیوهس سهای
مختلفی بروز می کند و متاسفانه در همه سطوح هم حاضر است.
من حتی فکر می کنم یکی از شیوه های بروزش این است کهس مسا
هنوز بسه طرز بیمار گونسه ای وقست ناشناسسیم .وقت ناشناسی و کار را
به موقع انجام ندادن به غیر از این که بازتاب عدم احترام ما به حق
دیگران است ،به این صورت گسترده و فراگیر ،و نه فقط در داخل ایران
بلکهس سدرس سمیانس سایرانیانس سمقیمس سخارج،س سنشانهس سچهس سچیزس سدیگریس سمیس ستواند
باشد؟س گرچسه همیشسه ادعسا كرده ایسم و ادعسا مسی كنیسم كسه حكومست
های مان طاقست از گسل نازك تسر شنیدن ندارنسد -اتفاقسا درسست هسم مسی
گوئیم -ولی از دیدن این نكته بدیهی غفلت می كنیم كه خودمان نیز
دقیقسا ایسن چنیسن ایسم .سمنس سبهس سواقعس سنمیس سدانمس سآیاس سماس سانعکاسس سچهره
حکومت های مان در آبیم و یا این که حکومت های ما ،انعکاس چهره
ما درآئینه اند! س از جمله نقاط مشترک دیگری که داریم ،بی تعارف و
بدون پرده پوشی باید گفت که مای ایرانی هم ،درست مثل حکومت
هایس سمان،س سازس سانتقادس سفشارس سخونمانس سبال سمیس سرود.س سچهس سدوستیس سهاس سو
رفاقت ها که به خاطر انتقاد از هم می پاشد .و ناچارم باز تکرار کنم،
اگر در ذهنیت خودمان برای دیگری حق وحقوقی هم قائل بودیم ،آیا
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این گونه رنجیدن ها و شمشیر کشیدن ها -حداقل به این گستردگی-
اتفاق می افتاد؟ ولی به گمان من ،واقعیت تلخ زندگی مان این است
کهس هسر كدام از مسا ،اگسر بسا خود خلوت كنیسم سو با خودمان صادق باشیم،
در خواهیسسم یافسست كسسه بسسه راسسستی جوجسسه دیكتاتورهای قهار و هراس
انگیزی هسسستیم كسسه آب گیرمان نمسسی آیسسد والی ،شناگران قابلی می
بودیم .مای فاقسد قدرت ،در بسسیاری از موارد بسه چیزی كمتسر از نابودی
دیدگاه مخالف رضایست نمسی دهیسم  .آن گاه سساده لوحسی حیرت انگیزی
مسی خواهسد اگسر بپذیریسم كسه وقتسی ژ  3و یوزی و مدلهای جدیدترشان را
بسه دوش انداختیسم ،دموكرات مسی شویسم و مدافسع آزادی بسی حسد وحصسر
اندیشه درجامعه! نمی دانم حتما باید از كسی اسم ببرم تا حرفم را
مشخص زده باشم! نه ،می دانم كه عاقل را اشاره ای كافی است.
همین جا بگویم و بگذرم که تا زمانی که همه چیز ازاساس دگرگون
نشود،س سکارماس سبهس سسامانس سنخواهدس سرسید.س ساگرهمس سدرسطحس سقضایاس ستغییر
وتحولی اجتناب ناپذیر شود ،جای آن کسانی که می خواهند آزادی
ها ی مارا محدود کنند ،عوض می شودولی محدودیت آزادی درباور و
ذهنیت ما دردمندانه باقی می ماند.
باری برگردم برسر آن چه که داشتم می گفتم،س تسا وقتسی از یسك دیگسر
تعریسف و سستایش مسی كنیسم كسه دوسست و رفیقیسم و همیسن كسه زبان بسه
نقسد مسی گشائیسم آن وقست ،بیسا و تماشسا كسن .حكومست های فخیمسه
درایران كسه بسه سسهولت نوشیدن آب مخالفان عقیدتسی خود رااگر اعدام
نمی كردند به زنجیر می کشیدند .دولت های مان به کنار ،در سازمان
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های سیاسی مان در سی چهسل سال گذشته ،سمگر غیر ازاین است
کهس ایسن گونسه اختلف عقیده هسا ،سدربسیاری از موارد بسا قتسل و تصسفیه سو
حذف »حل و فصل« شدند.
از همة این ها گذشته ،گریه آور این كه در این آباد شده فرهنگی ما،
مذهبسسی و لمذهسسب ،دسسستار برسسسرو كراواتسسی ،بسسا حجاب و مینسسی ژوپ
پوش ،همسه مریسد تكفیرنسد و هسر كسس را كسه بسه هسر دلیلی نپسسندند بسا
چماق تكفیسر مسی كوبنسد .آن چسه تفاوت دارد شكسل تكفیسر اسست نسه خود
تكفیر.
و اما چرا این گونه ایم؟ عیب از کیست و مشکل در کجاست؟
برای این که نکته ام اندکی روشن شود اجازه بدهید کمی دراین باره
توضیح بدهم.
شمارا نمی دانم ولی به عنوان آدمی که بخش بیشتر عمرم درخارج
از ایران گذشت ،منس هروقست كسه مسسافری از ایران مسی رسسد بسه واقسع
عزا می گیرم كه چه داستان تازه ای می خواهد از وضعیت ایران برایم
بگوید.
در گذر سسسالیان بارهسسا دیده ام كسسه آشنائی،س سدوستی،س سفامیلی از ایران
می رسد.قبل از آن كه مرا در جریان احوال دائی و عمو وخاله بگذارد
بسسسا» اطلعاتسسسی« دربارة زیادی »فحشاء« و » فراوانسسسی اعتیاد« و بسسسه
خصوص » فساد جوانان« بمباران می شوم .هر راوی البته ،فامیلن و
بستگان خودمان را استثناء می كند یعنی وقتی از این مسافران تازه
آمده مسی پرسسم كسه در میان كسسانی كسه مسن و تسو مسی شناسسیم چسه
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كسسسی ایسسن چنیسسن شده اسسست ؟ در اغلب موارد ،نمونسسه ای نیسسست
یعنسی ،جوابسی بسه ایسن شكسل و شمایسل مسی شنویسم كسه» دروغ چرا ،از
فامیلن خودمان ،مسن كسسی را نمسی شناسسم ولی خیابانهسا ،پراسست .
البته مهندس فلن و دكتربهمان دردوره های شان تریاك دود می كنند
ولی معتاد نیسستند « .سنمی دانم حتی در نمونه های خیلی پیش پا
افتاده ای از این نوع ،س آیا کوشش برای همیشه مسئول دانستن »
دیگری«س سراس سمشاهدهس سمیس سکنیدس سیاس سخیر؟س سوجهس سمضحکس ساینس سنوعس ساطلع
رسانی ،به نظرم ،این است که خوب اگرازفامیلن من نوعی در خیابان
ها كسی نباشسد ولی خیابانهسا پراز تن فروش باشد ،روشسن است كه
فامیلن دیگران انسد كسه ایسن گونسه مسستاصل شده انسد  .به سخن دیگر،
این ناقلن اخبار به قول معروف از کیسه خلیفه می بخشندووقتی به
مشکلیس ساشارهس سمیس سکنند،س سبلفاصلهس سهم،س سمشخصس سمیس سکنندس سکه
خودشان مسئول این وضعیت نیستند ،بلکه این دیگران اند که لبد،
درستس سعملس سنمیس سکنند .و امسا اگسر بسه ایسن دسست روایست كردن هسا در
كلیسست آن بنگری سد ،واگسسر ایسسن فرمایشات را در كنار هسسم بگذاری سد ،از ایسسن
مجموعسه چیزی كسه سسر بر مسی زنسد ایسن اسست كسه بسی تعارف ،در ایران
امروز غیر از خواجه حافظ شیراز ،بقیه اغلب تن فروش اند و معتاد  .از
زمان آدم ابوالبشرهسم كسه همسه مان » دزد« و » كله بردار« یسا بسه قول
فرهنسسسگ غالب خودمان » زرنسسسگ« بودیسسسم ،و آن وقسسست ،تصسسسویر مان از
خودمان كامسل مسی شود .سیک نتیجه دیگر هم می توان از این شیوه
نگریستن گرفت .آگر این روایت راست باشد ،که نیست ،البته که به
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کسانی که خود تا گردن گرفتار هزار و یک گرفتاری اخلقی اند ،نمی
توان امید رستگاری داشت .پس ،رستگاری ما هم ،به یک معنا ،به
دستس سدیگرانس ساست.س ساگرس سبخواهمس سبهس سزبانس سمعمولیس سهمینس سحرفهاس سرا
ترجمه کنم ،می شود همین دریوزگی هائی که شماری می کنند و
موافق و مدافع مداخله نظامی امریکا و یا حتی اسرائیل در ایران اند .و
اما ازاین تصویری که از ایران می دهند ،ندیده می دانم که این تصویر،
نمی تواند باواقعیت ایران منطبق باشد و نیست و بعلوه ،این را هم
میس سدانمس سکهس ساگرس سبخواهیمس سوس ساگرس سبرنامهس سریزیس سکنیم،س سهیچس سمشکلی
نیست که راه حل شان دردستهای خودمان نباشد.
نسه اینكسه گمان كنیسد مسن ادعایسم ایسن اسست كسه سبا این دوری درازمدت و
طبیعتاس بی اطلعی و بی خبری از جزئیات ،می گویم درایران از ایسن
خبرهسسا نیسسست .اصسسل و ابدا .هسسست .بود و خواهسسد بود .بعیسسد نیسسست
اكنون ،ازگذشتسه بیشترشده باشسد كسه اگسر ایسن چنیسن باشسد توضیحسش
هسم چندان دشوار نیسست .سولی آن چه که دراین محاوره ها منعکس
می شود ،متاثر از نگرش کلی ما به دیدگاه دیگران ،نفی آن است .به
همان صورتی که وقتی مهمان به فرنگ آمده ،از یاران حکومتی می
شود ،او هم ،بالکل منکر هرگونه کمبودی می شود که ممکن است
در مملکتس وجود داشته باشد و اگر هم کمبودی را بپذیرد ،آن را با
هزارس سمنس سسریشمس سبهس سنیروهایس ساستکباریس سوصلس سمیس سکند.س سیعنیس سبه
هردودسته که می نگرید ،با همه اختلف نظرها ،آن چه که در میان
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شان مشترک است ،مسئولیت گریزی شان است .یعنی هیچ کدام
دربرابر واقعیتی که درایران وجوددارد ،احساس مسئولیت نمی کنند.
من برآن سرم که این احساس مسئولیت نکردن هم با همین شیوه
کلی نگرش ما بی ارتباط نیست .منظورم از شیوه کلی نگرش هم این
کهس مای ایرانی که درطول و عرض تاریخ مان فاقد حق و
حقوق اولیه بوده ایم ،پذیرفته ایم که ما نه فاعل تاریخ بلکه
مفعو ل تاری خ ایم.س سچونس سآنس سکسس سکهس سحقس سوس سحقوقیس سندارد،س سطبیعتا
مسئولیتیس سهمس سنمیس سپذیردس سوس سنمیس ستواندس سکهس سبپذیردس سوس سماس سهمس سازس ساین
قاعده کلی ،مستثنی نیستیم .به همین خاطر هم هست که یک جا
یقه خارجی ها را می گیریم که به آن می رسم وجای دیگر ،یعنی
نمونه ای که در بال سداده ام -یعنی درواگوئی افزایش ناهنجاری های
اجتماعی -دراین جا نیز تنها دیگران اند که مقصرند.
البته وقتی در باره مسایل کلن ،یعنی درسطح مملکتی حرف می
زنیم خوب این جا هم این دیگران روشن اند و ابهامی ندارد .چه فرقی
می كند ،انگلیسی یا امریكائی یا روسی یا هر جای دیگر -مهم این
كه ،ما خودمان براساس این نگرش به قضایا ،با این كه همه فاحشه
ایسم و معتاد و دزد ،ولی ،طیسب و طاهریسم… و بسی گناه!! نمونهس سبدهم،
به زمان شاه می گفتیم كه سربازانی كه مردم را به گلوله می بندند
 برای نمونسسسسسسه در میدان ژاله درآن جمعسسسسسسه خون بار شهریور ماه 57»وارداتسی« بودنسد و امروز مسی گوئیسم كسه گشتسی هائی كسه دختران و
پسسسران جوان را در خیابان های تهران بازداشسست مسسی كننسسد بسسه غیسسر از
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رانندگان ماشیسسن های گشسست ،بقیسسه »عرب« انسسد و وارداتسسی! آیسسا ملت
دیگری را سسراغ داریسدس سکهس تسا بسه ایسن اندازه از دیدن خویسش در آینسه واز
رودرروئی بسا خویسش ،بسه آن صسورتی كسه واقعاهسست ایسن گونسه فرار كندو
تا به این درجه با خودش بیگانه باشد؟
بعد ،اززمین وزمان شكوه و شكایت می كنیم كه چرا كارها درایران به
سسامان نمسی رسسد! بسا ایسن نگرش ریشسه دار وتاریخسی بسه خودمان كسه از
همسسه جایسسش مسئولیتس سگریزی مسسی ریزد ،چرا بایسسد كارهسسا درایران بسسه
سامان برسد؟
درهمینس سراستاس سپسس سبگویمس سوس سبگذرمس سکهس ساگرس سبخشیس سازس سمشکلس سما
قحطی آئینه درایران باشد ،بدون تردید ،بخش دیگری از گرفتاری ما و
به همان اندازه مسئله ساز ،فراوانی » دائی جان ناپلئون« است.
من فکر می کنم خدا استاد ایرج پزشگزاد را سلمت بدارد که با خلق
» دائی جان ناپلئون« خیلی از مشکلت ما را حل کرد .این درست که
خیلی چیزها در ایران روی حساب و کتاب معقول نیست و متاسفانه
درکمترینس سدورهس سایس ساینس سچنینس سبود.س سیاس سبایدس سخودمانس سجلویس سآئینهس سمی
نشستیم و به خودمان می نگریستیم و سعی می کردیم تا خبط و
خطاهای مان را رفع کنیم و یا این که باید دست به دامان » دائی جان
ناپلئون« بشویم .به گمان من ،یکی از علل تداوم بسیاری از بدبختی
های کنونی ما این است که ما راه دوم را برگزیده ام.
تازگی ها یكی می گفت ،علت این كه مدتی پیش جوانان تیزهوش
یسا جوانان شركست كننده در مسسابقات المپیاد علمسی مسا در یسك تصسادف
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رانندگسسی كشتسسه و یسسا زخمسسی شدهس سبودنسسد توطئه امریكائی هسسا بود تسسا
جوانان مسا در جهان رتبسه های بال را بسه دسست نیاورنسد! حیفسم آمسد بسه
یادش نیاورم كسه اگسر همان روزنامسه های داخلی را خوانده باشسد مسی
داند كه ایرانیان عزیز متاسفانه در تصادف اتوموبیل و میزان مرگ و میر
ناشسی از آن بسا فاصسله زیاد ،در جهان بسه مقام»قهرمانی« رسسیده بودنسد
و فنسسا شدن آن جوانان و ای بسسسا بسسسیار جوانان دیگسسر ،بهای سسسنگینی
اسست كسه در كنار بسسیار هزینسه های دیگسر برای تداوم قانون شكنسی سو
نادیدن حق وحقوق دیگران درایران می پردازیم .قانون شكنی كه شاخ
و دم ندارد می خواهد قوانین رانندگی باشد یا قوانین انتخابات و عزل
و نصسسب وزرا و سسسفرا ! وقتسسی ،بسسه مسسسئولیت گریزی و فرار از خویسسش
مُعتاد باشیسم كسه هسستیم ،نتیجسه همیسن مسی شود كسه حتسی تصسادف
رانندگسی چنسد دانشجسو هسم نتیجسه توطئه سخارجی ها مسی شود! در این
كسسه تصسسادفاتی هسسم هسسست كسسه نشانسسة توطئه اسسست تردیدی نیسسست.
اتوبوس نویسندگان و سفر ارمنستان را که لبد به یاد می آورید! ولی،
از همان مورد درسست آغاز مسی كنیسم و بعسد ،مسی رسسیم بسه جائی كسه
همه چیز ناشی از توطئه دیگران می شود و اگر ربطش بدهم به مثال
بال ،اگسر كشتسه شدن دانشجویان نتیجسه توطئه سدیگران باشسد » ،فایده
اش« برای مسا ایرانسی های محترم این اسست كسه قانون شكنسی های ما
در مسسائل مربوط بسه رانندگسی ماسست مالی می شود ،یعنی سباز سمی
رسیم به مسئولیت گریزی.
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یكسی دیگسر بسا قیافسه ای حسق بسه جانسب و بسا اعتماد بسه نفسسی خنده دار
مسی گفست ،حتسی سسقوط سسلطنت هسم توطئه بود چون اقتصساد ایران بسا
آن چنان سسرعتی رشسد مسی كرد كسه موجسب هراس غربیان شدهس سبودو
برای این كه گرفتار » یك ژاپن دیگر« نشوند ،حكومت شاه را سرنگون
كردنسسد .ایسسن ادعسسا ،برای جدی گرفتسسه شدن بایسسد بسسا سسسندو مدرك اثبات
شود كسه چنیسن عملی غیسر ممكسن اسست .یعنسی چنیسن اسسنادی وجود
ندارد آن چسه بسه عوض در اختیار داریسم و می توانسد در این راسستا مددكار
مسسسا باشسسسسد ،برای مثال متسسسسن تعدادی گزارش بازرسسسسسان كمیسسسسسیون
شاهنشاهسسی اسسست كسسه در نشریات همان وقسست چاپ شدنسسد و چنان
تصسویردلخراشی از وضعیست اقتصسادی ایران در سسالهای پایانسی حكومست
شاه به دست می دهند كه با ژاپن شدن ایران در آینده تناقض لینحل
داشت.
ولی ما چه می کنیم؟ نگرش ما به تحولتی که در ایران اتفاق می
افتد دراغلب موارد این است کهس اگسر »كار ،كار انگلیسسی هسا نباشسد«،
حتما امریكائی ها در آن دست دارند .اگر هم این دو نباشد ،كه لبد در
»گوادولوپ«برای مان تصسسمیم گرفتنسسد كسسه نسسه فقسسط در شهرهسسا و دهات
ایران كه در اغلب شهرهای عالم كه ایرانی ها در آن حضور داشتند به
خیابانهسسا بریزیسسم و یسسك صسسدا »مرگ بر شاه« بگوئیسسم و خواسسستار تغییسسر
حكومت در ایران باشیم! آن حکومت سرنگون شد و حال هم جمهوری
اسلمیس سداردس سسیس سسالهس سمیس سشود.س سنگرشیس سکهس سانقلبس سبهمنس سرا
نشانه توطئه ای در گوادولوپ می داند ،درواقع می خواهد گفته باشد
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که از حکومت برآمده از انقلب ناراضی است ،ولی به جای این که به
خودش بنگرد و برای نمونه ،ببینید چه باید می کرد که نکرد و چه ها
کرد که بهتر بود نمی کرد ،خودش را راحت می کند .یعنی می گوید
کهس سمنس سنوعیس سکهس سدرس ساینس سمیانس سگناهیس سندارم.س سحضراتس سدرس سگوادولوپ
تصمیم گرفته بودند! حال بماند که وقتی به این جلسه می رسیم از
نظر زمانی و تاریخی ازآن رژیم چیزی باقی نمانده بود تا برعلیه اش
کسی توطئه ای را سازمان دهی نماید .س با اشاره به این نکات می
خواهم این را گفته باشم که اگردر تاریسخ  200سسال گذشتسه خودمان
دقیسق شویم ،همیسن ذهنیست سساده اندیسش سو دروجه عمده مسئولیت
گریز ما سر بر می آورد .مشكل اساسی ما ولی این است كه زندگی
مای ایرانی ،به واقع بدون باور جدی به توطئه نمی گذرد و نمی تواند
كه بگذرد .چرا كه باید در آن صورت به خودمان بنگریم و ما به واقع ،از
ایسن كار واهمسه داریسم و فعل ،ایسن كاره نیسستیم نسه ایسن كسه در گذشتسه
بودیم .قحطی آینه در ایران ،یک بلیه تاریخی است .من گاه فكر می
كنسم كسه مسا نسه چیسز تازه ای یاد مسی گیریسم و نسه چیزی را فراموش مسی
كنیم .یعنی ما نه درتاریخ كه از كنار تاریخ می گذریم  .وقتی می گویم
چیز تازه یاد نمی گیریم و چیزهای بدی که می دانیم را فراموش نمی
کنیم ،درواقع دارم می گویم که بی تعارف ،ماقابلیت و آمادگی عوض
شدنس سنداریم.س سیعنیس سمیس سخواهمس سبگویمس سکهس سبرایس سماس سایرانیس سهامهم
نیستس سدرس سهمدانس سزندگیس سمیس سکنیمس سوس سیاس سدرس سشیکاگو،س سولیس سرفتارمان
خیلی شبیه یک دیگر است .یعنی ،به سختی چیزهای تازه یاد می
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گیریمس سوس سازآنس سسختس ستر،س س سآنس سچهس سهایس سبدیس سراس سکهس سبهس سخاطرس سداریم
فراموش می کنیم .پس بگذارید نکته دیگری را هم اضافه کنم .نمی
دانم چراست و چگونه است که ما دو تا چیز دیگر را هم با هم قاطی
کرده ایم و قاطی می کنیم.س یعنی وقتی می رسیمس بهس خطای یک
دیگر ،من فکر می کنم کاری که باید بکنیم این که این خطا را به هم
ببخشیم ولی فراموش نکنیم .فراموش نکنیم ،صرفا برای این که هر
وقتس ساینس سخطاس سخواستس ستکرارس سبشودس سبتوانیمس سجلویس ستکرارس سراس سبگیریم.
خطارا ببخشیم ،آن هم به این خاطر که بشر می تواند یاد بگیرد و
کمتر خطا بکند .قبول کنیم که آدمها می توانند درگذر زمان تغییر کنند
و اغلب ،تغییر می کنند .س ولی ما درست به عکس عمل می کنیم،
خطا را اگرچه فراموش می کنیم و طبیعتا ،اجازه می دهیم تکرار شود
ولیس سآنس سراس سنمیس سبخشیم.س سنتیجهس ساینس سکه،س سذهنس سماس سایرانیس سها،س سبی
شباهت سبهس سدادگاه سهای بیس سدرو سپیکرس سبلخس سنیست سکه ساگرچه سحساب
وکتاب ندارد ولی در آن همه متهم اند .ما هم به همین شکل رفتار
میس سکنیمس سومعمول سسهمس سبهس سخاطرخطاهائیس سکهس سنبخشیدهس سایم-س سولی
احتمال سسبهس سیادشس سهمس سنداریم-س سدیگرانس سراس سچوبس سمیس سزنیمس سوس سطبیعتا
خودمان هم از دیگران چوب می خوریم!
این نکته مرا می رساند به وارسی یک نکته خیلی مهم دیگر و آن این
که به واقع پی آمدهای باورنداشتن به حق و حقوق دیگران و درپی
آمد آن کوشش برای نفی دیگران درزندگی واقعی ما به چه صورتی در
میس سآید؟.س سبدونس سمقدمهس سپردازیس سمیس سگویمس سکهس سنفیس سکردنس سدیگران،
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درعمل،س سولیس سبهس سابزارس سنیازمندس ساست.س سوس ساینس سادعاس سمراس سمیس سرساندس سبه
پرسشی دیگر ،و آن این که آیا فکر می کنید همین طور بیخودی» ،
چماق« این نقش برجسته تاریخی را در جامعه و فرهنگ ما ایفاء می
کند؟ می دانم از من خواهید رنجید و احتمال خواهید گفت ،این بابا را
باش معلوم نیست از پشت کدام کوه قافی آمده است ،ولی باورتان
می شود آیا ،س به نظر من ،در این ذهنیتی که ما س داریم ،تفاوتی که
وجود دارد و یا اختلف نظری که اغلب با یک دیگر داریم ،اغلب بر سر
تراش این چماق است نه نفس خود چماق! برای این که فکر نکنید
همین طور بدون سندو شاهد دارم چیزی می گویم ،پس اشاره کنم
آن که در فرنگ می ریزد و جلسه دیگران را بهم می زند -دقیقا به
همان صورتی که لباس شخصی ها و دیگران در داخل این کاررا می
کنند -از همین فرهنگ چماق دوست ما متاثر است .یا چرا راه دور
می روید ،من فکر می کنم که ما حتی چماق داران زبانی هم داریم!
چرا می خندید! حرفم آن قدر که فکر می کنید پرت و خنده دار نیست!
نگاهی به خیلی از نوشته ها بیاندازید ،این چماق زبانی را خواهید
دید! متاسفانه داخل و خارج هم ندارد.
پسس سبرسمس سبهس ساساسیس سترینس سپرسشیس سکهس سهست:س سچراس ساینس سگونه
است؟ یا ،چرا این گونه ایم؟ اولین پاسخ من به این پرسش ها این
است که یک فرهنگ استبدادی ،ناقص الخلقه مان کرده است و به
همین خاطر هم هست که هیچ چیزمان با هیچ چیز دیگرمان جور در
نمی آید .س یا اگر اندکی » روشنفکرانه تر« بخواهم حرف زده باشم،
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بگذاریدس سسئوالس سراس سبهس سشکلس سدیگریس سمطرحس سبکنم.س چرا سدراینس سسرزمین
قدیمی با این سابقه طولنی تاریخی ،به ویژه با آنچه که خودمان در
باره خودمان می گوئیم ،همیشه در ایران استبداد داشته ایم؟ قبل از
مشروطه ،بعداز مشروطه ،قبل از بهمن  ،57و بعد از بهمن  . 57البته
که تغییرس سهم سکرده ایم ،سولی درس یک سعرصه سو یک سعرصه ساساسی سو
خیلیس سمهم،س سبهس سمصداقس سهمانس سضربس سالمثلس سمردسالرانهس سمان،س سکهس س»
حرف مرد یکی است« -گوئی که حرف زن هزارتاست! -تو گوئی که
هیچ چیزی درایران قبل و بعد ندارد .حق و حقوق فردی ما به عنوان
انسان،س سنهس سدرس سذهنیتس سخودمانس سوجودس سداردس سوس سنهس سدرس سذهنیتس سرهبرانس سو
سیاست پردازان ما و نتیجه آنکه ،جامعه ما در طول تاریخ ،به شیوه
ای اداره می شود که می شود آن را تنها اشکال مختلف » بردگی
عمومی« خواند .پس دوباره از خودم می پرسم :چرا سدراین سرزمین
قدیمی با این سابقه طولنی تاریخی ،به ویژه با آنچه که خودمان در
باره خودمان می گوئیم ،همیشه استبداد داشته ایم؟
ایسن پرسسش بر خلف ظاهسر معصسوم اش ،پرسسش سساده ای نیسست و
جواب سسسرراستی هسسم ندارد .در ایسسن نوشتهس سها سسسعی مسسی كنسسم بسسه
گوشه هائی از این مسئله بپردازم.
قبل از هرچیز ،به اشاره بگویم كه در آن دوردست تاریخ ،وضع در همه
كشورهسا همیسن گونسه بود .بسه عبارت دیگسر مقولتسی چون دموكراسسی و
آزادی مقولتسی تاریخسی انسد كسه بسا گذر زمان ستنهاس درشماری از جوامسع
پیداشده انسد .مسا و دیگسر كشورهای منطقسه ،ایسن نیسك بختسی را نداشتسه
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ایسسم و بسسه همیسسن خاطسسر ،در قرن بیسسستم و بیسسست و یكسسم هسسم هنوز از
همان بیماری قرن اول و دومسی مان عذاب مسی كشیسم .بسه ظاهسر تغییسر
هم كردیم .از بعضی از مظاهر زندگی مدرن بهره می بریم .اتوموبیل
سسوار مسی شویسم ،صساحب دانشگاه شدیسم ،یخچال و فریزر داریسم ولی
هنوز مثسسسل پدران و مادران مان در قرن پنجسسسم هجری زندگسسسی و عمسسسل
كنیسم .یعنسی در عرصسه های فرهنگسی ،یسا سسیاسی ،بسا همسة ادعاهائی
كسسه داریسسم ،بسسه نظسسر مسسی رسسسد كسسه تغییسسر اسسساسی نكرده ایسسم .در قرن
بیسسستم و حتسسی در اولیسسن سسسالهای هزاره سسسوم ،هنوزمطبوعات مسسا
قاچاقسی نفسس مسی كشنسد .هیسچ نوشتسه ای یسا اثسر هنری دیگسر قبسل از
ممیزی چاپ و منتشسر نمسی شود .تحزب نداریسم .انتخابات مسا معنسی دار
نیسست .خودمان هسم امنیست نداریسم .هنوز از قانون مداری در جامعسه مسا
خسسبری نیسسست .از  1906بسسه ایسسن سسسو دارای قانون شده ایسسم ولی نسسه
دولتمردان ما به قانون عمل می كنند ونه خود ما .به یك روایت ،شیوه
ابراز و نمود بیرونی عملكرد ما تغییر كرده است ولی به گوهر به مقدار
زیادی همانسسی هسسستیم كسسه در آن دوردسسست بوده ایسسم .اگسسر بسسه زمانسسة
سسلطان محمود غزنوی ،بازتاب اسستبداد رای قدرتمندان بسه ایسن صسورت
در مسی آیسد كسه شاهنامسه را شسسته بودیسم ،بسه زمان محمسد رضسا شاه
یا در سالهای پس از حكومت او ،كتاب چاپ شده را خمیر می كنیم و
ای بسسا نویسسنده و حتسی ناشسر و روزنامسه نگاری را كسه در باره »كتاب
ضاله ای« قلم زده است را به زندان می اندازیم.
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مسن برآن سسرم كسه مشكسل مسا فقسط ایسن نیسست كسه حكومست گران مسا
چنین ذهنیتی دارند .این اگرچه بسیار مهم است ولی خود ما نیز اگر
با خودمان صادق باشیم ،هر كدام مان جوجه مستبدینی هستیم كه
آب گیرمان نمی آید والی شناگران قابلی می بودیم.
همینس سجا یادآوری کنم كسه اغلب ایرانیان مقیسم خارج از ایران در برخورد
بسسه ایسسن مسسسئله آدرس غلط مسسی دهنسسد و مسسی كوشنسسد مشكسسل را بسسه
حكومت ایران و یا حداكثر به ایرانیان داخل ایران محدود كنند .به عبارت
دیگسسر ،بسسا همسسة شواهدی كسسه هسسست ،بسسه واقسسع برای خویسسش ،از ایسسن
مصسیبت فرهنگسی و سسیاسی مسا ،برائت مسی طلبنسد! در ایسن نوشتار از
رفتار و كردار ایرانیان مقیم خارج از ایران نمونه نمی دهم كه برای این
جماعت – از جمله خودم -به واقع با چندین دهه زندگی در جوامع به
اصسسطلح مدرن و دموكراتیسسك ولی هسسم چنان بسسه همان روال همیشگسسی
عمل كردن  ،این كردار اندكی زیادی شرمساری دارد .به نوشته ها و
نقدهائی كه در همین سایت های انترنتی نوشته و منتشر می شود
اندكسی بسا دقست بیشتری نگاه كنیسد تسا صسحت عرایسض نویسسنده روشسن
شود .البته كه عاقل را اشاره ای كافی است
اهمیسست وارسسسیدن جدی ریشسسه های اسسستبداد درایران فقسسط بسسه خاطسسر
مقبولیست ظاهری آن نیسست .مسن برایسن عقیده ام كسه پسی آمدهای ایسن
ذهنیسست و ایسسن فرهنسسگ اسسستبدادی دیگسسر بسسه جائی رسسسیده اسسست كسسه
گذشتسه از همسه مصسائب ،دیگسر از نظسر اقتصسادی هسم حتسی نسه فقسط برای
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مسا صسرف نمسی كنسد بلكسه رفتسه رفتسه غیسر ممكسن اسست تسا هسم چنان بسه
همان شیوه همیشگی رفتار وزندگی كنیم.
بسسسسه عنوان مثال ،در حوزه های دیگسسسسر ،در هزاره سسسسسوم میلدی هنوز
اقتصاد ما در حد »تعادل معیشتی« یعنی بخور ونمیر اداره می شود و
در داخسسل و خارج از ایران برای برون رفسست از ایسسن وضعیسست برنامسسه ای در
دست نیست .دراغلب موارد ،به خصوص در صد سال گذشته ،دعوای
مان با یك دیگر عمدتا بر سر تقسیم دلرهای نفتی بوده است نه این
كسه چسه كنیسم تسا از امكانات تولیدی بسی شمار ایسن مملكست بسه نفسع مردم
همیسسن مملكسست بهره برداری كنیسسم .ذهنیسست اقتصسسادی مسسا بسسا همسسة
ادعاهائی كه داریم هنوز از عصر سوداگری -یعنی از اقتصاد ماقبل آدام
اسسسمیت – جلوتسسر نیامده اسسست .هنوز احتكار و دللی پرآب و نان تریسسن
مشاغل این جامعه است .به همین خاطر هم هست كه وقتی دنبال
تجارت می رویم ،دلل می شویم .وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را
در بیاوریم ،احتكار می كنیم.
البته می توان هم چنان همه گناه را به گردن این یا آن قدرت خارجی
انداخست .مسی توان دولت را مسسئول دانسست .ولی بسه ایسن ترتیسب ،نمسی
توان واقعیست را تغییسسر داد كسه ذهنیست اقتصسادی مسا ،هسسم چنان بدوی و
ماقبل مدرن است همین ذهنیت بدوی و ماقبل مدرن ،از جمله ،عمده
تریسن عامسل داخلی فقسر اقتصسادی ماسست .البتسه ایسن درسست اسست كسه
فلت قاره ایران ،از نظسر منابسع طبیعسی بسسیار هسم غنسی اسست و اگسر از
امكانات موجود بسسسسسسه نحسسسسسسو مطلوب بهره برداری شود ،امكانات زیادی
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فراهسم خواهسد شسد ولی در دنیای قرن بیسست و یكسم و در كشوری كسه
جمعیت اش از  70میلیون نفر نیز گذشته و در عین حال از نظر تركیب
سسنی جمعیست بسسیار هسم جوان اسست نمی توان تنهسا بسا تكیسه بر منابسع
طبیعسسی ،بسسه نیازهسسا پاسسسخ مطلوب داد .ایسسن جمعیسست رو بسسه رشسسد هسسم
امكانات آموزشی و بهداشتی می خواهد و هم نیازهای طبیعی دیگر-
برای مثال اشتغال ،مسسكن و راه -دارد .فقسط بسا اسستخراج نفست یا منابسع
طبیعسی دیگسر ،و حراج آنهسا در بازارهائی كسه بر آنهسا كوچكتریسن كنترلی
نداریم نمی توان زندگی اقتصادی بی دغدغه ای داشت .البته هروقت
كه از بدوی بودن ذهنیست اقتصسادی و فقسر اقتصادی ایران حرف می زنسم
بسه بسسیاری از دوسستان ایرانسی سمن بر مسی خورد و حتسی بعضسی هسا بسه
مسن ایراد مسی گیرنسد كسه اندكسی زیادی در غرب مانده ام و ایران را خوب
نمسی شناسسم .در پاسسخ بسه ایسن ایراد ،چسه مسی توان گفست؟ شمسا پول
نفت را از این اقتصاد حذف كنید ،تا ببینید كه نزدیك به  70میلیون نفر
جمعیست بسا نزدیک سبهس  60میلیارد دلر واردات و كمتسر از  8-7میلیارد دلر
صسادرات غیسر نفتسی سسالنه ،گریزان از تولیسد و مصسرف زده چگونسه بایسد
زندگی كند؟ البته دقت می كنید كه نه فقط در  30سال گذشته كه
در  50یا  60سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است .در سال
 1356در برابر بیسش از  13یسا  14میلیارد دلر واردات ،صسادرات غیسر نفتسی
مسا  500میلیون دلر بود برای سسال  1382ایسن رقم بسه نزدیسك  30میلیار
دلر واردات و  4یسسا حداكثسسر  5میلیارد دلر صسسادرات غیسسر نفتسسی رسسسیده
اسسست .البتسسه در ایسسن فاصسسله جمعیسست مسسا بیسسش از دو برابر شسسد .ایسسن
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سسساختار اقتصسسادی بسسه شدت مخدوش ،گذشتسسه از عیوبسسی كسسه در دراز
مدت دارد ،حتسی برای كوتاه و میان مدت هسم تسا موقعسی مسی توانسد بر
قرار بماند كه هرساله این دلرهای نفتی برسد و به همین نحو كه تا
كنون كرده ایسم ،ایسن دلرهای نفتسی برای تامیسن مصسرف ،هزینسه شود.
ذهنیست اقتصسادی مسا بسی شباهست بسه ذهنیست وراث بسی كفایتسی نیسست
كه تنها با فروش ارث و میرات پدری یا مادری » ،خوش« می گذرانند و
ظاهرا هسم كمتسر كسسی بسه آن روز مسی اندیشسد كسه وقتسی »ثروت« بسه
ارث رسسیده تمام شود ،چسه بایسد كرد؟ بسه نظسر مسن تداوم همیسن ذهنیست
اسسست كسسه مثل ،حتسسی در پایان برنامسسه چهارم هسسم قرار اسسست بسسا 1/42
میلیارد دلر واردات ،صسسادرات غیسسر نفتسسی مسسا بسسه  13میلیارد دلر برسسسد
)شرق  11آبان  – (82یعنسی هسم چنان سسالی بیسش از  29میلیارد دلر
كسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست كه اگر بخش نفت،
نتواند هم چنان بانك دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد،
چسه بایسد بكنیسم و تكلیسف مسا چسه مسی شود؟ سحال سبماندس سکهس سحتیس ساین
برنامه به آخر نرسیده ،واردات از مرزس  60سمیلیارددلر گذشته است و
صادرات غیر نفتی ما ،رقم واقعی اش یه این میزان نرسیده است.
البته دولتمردان هم یاد گرفته اند که حال سکه نمی توانند واقعیت را
تغییرس سبدهند،س سپس،س سآمارهاس سراس سدستکاریس سمیس سکنندس ستاس سشاید،س سذهنیت
بعضی ها تغییر کند؟ منظورم البته دست بردن در آمارهاست که حتی
مورد اعتراض وزیر کار همین دولت نیز قرار گرفت که گفت  %80آن چه
که به عنوان صادرات غیر نفتی عنوان می شود را قبول ندارد.
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گذشتسسه از ذهنیسست اقتصسسادی سسسوداگرانه ،نكتسسه قابسسل توجسسه دیگسسر در
وضعیت ما این است كه نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و
نه این كه دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی 30پاسخ بدهد.
بسه یسك عبارت ،مسا در ذهسن خودمان حداقسل ،خود را محسق مسی دانیسم كسه
قوانیسن ایسن دولت هسا را – كسه در ذهنیست مسا فاقسد مشروعیست اسست-
پشسست گوش بیاندازیسسم و دولت هسسم  -كسسه منبسسع درآمدهایسسش عمدتسسا
»خدادادی« اسست و بسه بندگان خدا ربطسی ندارد ،دلیلی نمسی بینسد بسه
مسا پاسسخگوئی داشتسه باشسد .متاسسفانه انتخابات معنسی داری هسم كسه
نداشتسه ایسم و نداریسم در نتیجسه ،دولت های مسا هسر كار كسه دلشان مسی
خواهنسد مسی كننسد و مسا هسم .بسه یسك معنسا ،از هفتاد دولت »آزادیسم« كسه
هركاری كسه دوسست داریسم بكنیسم! ایسن بریدگسی تاریخسی بیسن دولت و
ملت در ایران ،شاید به این خاطر باشد .پی آمد این بریدگی این است
كه هم دولت تنها با زور و سركوب می تواند ما را به همراهی وادارد و
هسم ایسن كسه مسا ،تنهسا بسا خشونست و انهدام مسی توانیسم از دسست دولت
های نامطلوب خلص شویسم .ایسن حالت جنسگ دائمسی بیسن ایسن دو بسی
گمان بدون پی آمدهای اقتصادی نیست.
و امسا ،بطور كلی بایسد گفست كسه فرهنسگ اقتصسادی مسا از همان گذشتسه
های خیلی دور تسا بسه همیسن امروز تنهسا دغدغسه توزیسع و مصسرف داشتسه
است نه دغدغة تولید .من فكر می كنم گذشته از عوامل دیگر ،یكی
 30خواستم بگويم »شهروند« ،ديدم شهروند حق و حقوقي دارد .ما كه الحمدال هیچ
گاه در چشم دولت هاي مان حقوقي نداشتیم و به واقع شهروند نبوديم.
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از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی ما این است كه ما ملتی
بسی آینده ایسم .ایسن بسی آیندگسی مسا هسم ناشسی از بسی اختیاری ماسست.
یعنسی نسه اختیار جان مان دسست خودمان اسست و نسه اختیار مال مان و
تازه فاقد حق و حقوق اولیه ایم .متاسفانه ،همیشه همین طور بوده
ایم نه این كه در سالهای اخیر این گونه شده ایم .وقتی كسی امروز
همسه كاره باشسد و فردا بر سر دار ،بدیهسی اسست كسه چنیسن آدمی نمی
نشیند تا برای پس فردایش برنامه بریزد! این پس فردا تا فرانرسد در
ذهینست مضطرب یسك انسسان ایرانسی وجود ندارد و البتسه وقتسی فرا مسی
رسد ،دیگر فرصتی برای برنامه ریزی كردن نیست .و از همین روست
كه ما اغلب در جامعه ایرانی مان حس می كنیم كه »غافلگیر« شده
ایم!
تولیسد گریزی مسا نیسز بسه گمان مسن ،بسه مقدار زیادی ناشسی از همیسن بسی
اختیاری تاریخی ماست .برنامه ریزی برای تولید و یا هر كار خیر دیگر،
بسسه زمان نیاز دارد ولی برای مسسا ،زمان ،یكسسی زمان گذشتسسه اسسست كسسه
گذشست و دیگری نیسز بسه غیسر از زمان حال چیزی نیسست .باور بسه آینده
اطمینان خاطسر از امنیست جان ومال و حسق و حقوق اولیسه انسسانی مسی
خواهسد كسه مای ایرانسی هیسچ گاه نداشتسه ایسم و بسه همیسن خاطسر هسم
هسست كسه برای نمونسه در عرصسة اقتصساد ،همیشسه دنبال آن چسه هائی
هسستیم كسه بسه سسرعت قابسل نقسد شدن و نتیجسه آن قابسل دفینسه كردن
باشسد .در سسابق مازاد را -اگسر مازادی بود -در حیاط خانسه و گوشسه باغ
چال مسسی كردیسسم و الن هسسم ،آن مازاد را سساگرس سدردوبیس سسرمایهس سگذاری
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نکنیم و اگر در کانادا به کارنبریم ،در بانك های خارجی چال می كنیم.
اگر چه به ظاهر تغییر كرده ایم ولی پی آمدش برای اقتصاد ما در همه
حالت سها ،بسه یسك صسورت اسست .مازاد ،وقتسی مازادی هسست در درون
اقتصساد بسه جریان نمسی افتسد و ارزش افزائی ندارد س)س سدرس سیکیس سدوس سسال
گذشته،س سبنگریدس سچهس سسرمایهس سایس سازس سسویس سایرانیس سهاس سبهس سدوبیس سرفته
است!( .بسه عبارت دیگسر ،ایسن كیسك ملی مسا كوچسك و حقیسر باقسی مسی
مانسد .و اگسر در نظسر داشتسه باشیسد كسه شماره كسسانی كسه بایسد از ایسن
كیك ملی نوش جان كنند ،هرروزه و هر ساله بیشتر می شود ،آن گاه
زمینه و شاید حتی منشاء بخشی از مصیبت اقتصادی ما آشكار می
شود .به شیوه ای که اقتصاد را اداره می کنیم ،نمی دانم چرا بعضی
ها تعجب می کنند که شماره بیشتری از ایرانی ها گرفتار مصائب فقر
می شوند وبه صورت » اقشار آسیب پذیر« در می آیند!
البتسسه بگویسسم و بگذرم كسسه ایسسن نحوة رفتار مسسا كسسه فاقسسد آینده ایسسم ،نبایسسد
تعجب بر انگیز باشد .بی آیندگان همیشه در حال زندگی می كنند و
گاه بسه تقدس گذشتسه مسی نشیننسد تسا كمبود هسا و مصسیبت های حال
شان قابسسل تحمسسل شود .وقتسسی امیسسد بسسه آینده وجود نداشسسه باشسسد
كمبودهای زندگی در حال با رجعت بسه گذشته و با زندگی در گذشته
جسبران مسی شود .نمسی دانسم آیسا هیسچ گاه برای شمسا ایسن پرسسش پیسش
آمده اسسست كسسه مسسا چرا ایسسن همسسه در بارة دسسست آوردهای خودمان در
گذشته اغراق می كنیم؟
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بسه ایسن ترتیسب ،پسس در همیسن جسا مسی خواهسم بر ایسن نكتسه تاكیسد كرده
باشسم كسه اسستبداد زدگسی مسا و جامعسه و فرهنسگ مسا چیزی نیسست كسه
بشود كتمان كرد و بعلوه ،پسسسسی آمدهای مخرب و مضرش هسسسسم چیزی
نیست كه بتوانیم بیشتر از این ادای كبك را در بیاوریم یا فكر كنیم كه
انشاال خیر است ،یا درست می شود .منظورم از یك جامعة استبداد
زده هسم جامعسه ای اسست كسه در آن آزادی و حسق و حقوق فردی ،تفكسر
واندیشیدن آزادانه و مسئولیت پذیری حكم كیمیا را پیدا كرده است.
آیسا آن چسه كسه فهرسست وار بر شمرده ام مختصسات جامعسه عزیسز ایرانسی
خود ما نیست؟ و اما پی آمدهای این چه كه فهرست وار برشمرده ام
به چه شكل هائی در می آید؟
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شش -پی آمدهای یک فرهنگ استبدادی:

یكی از اولین پی آمدهای یک فرهنگ و ذهنیت استبدادزده تباه شدن
اندیشه و اندیشه ورزی در جامعه است .در كنارش ،وقتی هیچ چیز بر
مدار قانون و منطق نمی گردد ،نتیجه البته هرج و مرج گسترده است.
ولی همین جا بگویم كه درشرایط تاریخی متفاوت هرج و مرج همیشه
و همسه جسا بسه یسك صسورت پدیدار نمیس شود .مسستقل از شكلی كسه ایسن
هرج و مرج بسسه خود مسسی گیرد ،پسسی آمسسد انكار ناپذیسسر ایسسن هرج ومرج
گسترده تباه شدن منابع انسانی و طبیعی در چنین جامعه ای است
كه نه آن گونه كه باید مورد بهره داری قرار می گیرد و نسه آن گونسه كسه
لزم است در چنین جامعه ای حق به حق دار می رسد .چنین جامعه
ای تا زمانی كه به خویش ننگرد و آگاهانه در راه برانداختن این نگرش
عهد دقیانوسی دست به اقدام جدی نزند ،تقریبا بطور دائم با خویش
در جنسگ و نزاع خواهسد بود و توانائی بسا خود بسه صسلح رسسیدن را ندارد.
ناگفتسه روشسن اسست كسه جامعسه ای كسه بسا خود در صسلح نباشسد ،بسه جلو
نخواهسسد رفسست .اجازه بدهیسسد در باره ی بعضسسی از ایسسن نكات مطروحسسه
اندكی توضیح بدهم.
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بسسه قرون خیلی قبسسل بر نمسسی گردم ،ولی در قرن بیسسستم و حتسسی در
سالهای اولیه قرن بیست و یكم هم ،آن چه در فصول پیش بر شمرده
ام ویژگسسی و خصسسلت كلی جامعسسه ماسسست .یعنسسی در قرن بیسسستم و در
سسسالهای اولیسسه هزاره سسسوم هسسم بدون توجسسه بسسه قوانیسسن مملكتسسی كسسه
قاعدتا باید مورد قبول حكومت گران باشد هر كس را كه بخواهند می
گیرنسد و بسه زندان مسی اندازنسد .ظاهرا مملكست برای خودش دولت دارد و
نهادهای مختلفسسی هسسم بر سسسركارند تسسا مسسسائل جامعسسه بسسا كارآئی و
بازدهی انجام گیرد .هم درگذشته این نهادها فاقد اختیار بودند و هم
امروزه دارای اختیار نیسسستند .كمتسسر حوزه ای از زندگسسی مسسا سسست كسسه
ضابطه سالر باشد ،یعنی ضوابطی باشد كه برآن اساس ،تصمیمات
اتخاذ شود .توزیسع مشاغسل و مسسئولیت هسا ،ترفیسع دادن هسا و بسسیاری
مسسایل دیگسر ،بطور عمده بسه شدت از رابطسه سسالری متاثسر اسست و بسه
همین خاطر است كه ما اصول ،نهادهای دولتی و یا حتی غیر دولتی
كارآمد نداریم ) احتمال به غیر از نهادهائی که وظیفه شان اعمال قهر
بر علیه مردم است( .ریخست و پاش زیاد اسست .منابسع محدود ،بسه نحسو
مطلوب مورد بهره برداری قرار نمسی گیرنسد و بدیهسی اسست كسه نتایسج بسه
دست آمده نیز نمی تواند كارآمد ومطلوب باشد .به زمانه شاه عباس،
اداره امور به این صورت شاید مشكل زیادی ایجاد نمی كرد -حال بماند
كسه یكسی از دلیسل واپسس ماندن مسا از دنیای مدرن از جمله همیسن شیوه
اداره امور در ایران بود -ولی در سسسالهای اولیسسه قرن بیسسست و یكسسم و در
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عصر انترنت و جهانی كردن تولید و تجارت ،نمی توان و نباید به همان
شیوه قدیمی زندگی كرد.
در عرصسه های فرهنگسی نیسز ،وضسع كتاب و نشسر كسه اظهسر مسن الشمسس
است .وضع مطبوعات كه برای همگان روشن است .بعید می دانم در
همسسة جهان كشوری باشسسد كسسه بسسه اندازه ایران روزنامسسه و مجله جوان
مرگ و ناكام داشته باشد .به غیر از چند نشریه وابسته به صاحبان
قدرت ،مسا روزنامسه یسا هفتسه نامسه یسا ماه نامسه ای كسه ده سسال دوام آورده
باشسد نداریسم.اگرچسه در مواردی تعطیلی نشریسه ممكسن اسست در نتیجسه
عوامسسل اقتصسسادی بوده باشسسد ولی در اكثریسست قریسسب بسسه اتفاق موارد،
نشریات مربوطسه بسا دسستور حكومتسی تعطیسل شدنسد .سالبتهس سبهس سمتوسط
زمان کتاب خوانی در میان ایرانیان ،وبطور کلی به تیراژ کتاب و مجله
درایران و حتی بیرون از ایران دیگر اشاره نمی کنم که روحیه خودم
خرابترس سسنشود.سسس حزب نداریسسسم و تقریبسسسا مسسسی شود گفسسست كسسسه هیچگاه
نداشتیسم .سممکن است حتی امروز هم کسانی باشند که به تحزب
تظاهر کنند ،ولی همین حضرات برنامه ندارند .فاقد دیدگاه منسجم
درباره سمسایل سو سگرفتاری سهای مملکتیس سهستندس سو ساگر»انتخابات« سما
بدونس سدخالتس سدستس سانجامس سمیس سگرفتس سوس سماس سبهس سواقعس سمیس ستوانستیم
انتخاب هم بکنیم روشن نیست که با چه معیاری باید ،مثل بین آقای
کروبی و یا آقای احمدی نژاد یکی را انتخاب کنیم! در گذشتسه ای نسه
چندان دور ،به یك اشاره آقای هویدا همسة نشریات را جمع کردند و در
چند سال گذشته هم به یك اشارة صاحب قدرت دیگری ،بیش از صد
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نشریه را بستند .در اغلب موارد دلیل محكمه پسندی هم وجود ندارد.
تصسمیم بسه ایسن كاردلبخواهسی اسست و خودسسرانه .حتسی در همیسن مورد
نیسسز ،بسسه اتلف منابسسع – منابسسع انسسسانی و غیسسر انسسسانی -ناشسسی از ایسسن
تصسمیم گیری هسا كمتسر توجسه مسی كنیسم ) سهمینس مدتیس سپیش سامتیازس 9
نشریه لغو شد و به  13نشریه دیگر هم اخطار داده اند(.
وقتسی در جامعسه ای ابزار مبادله فرهنگسی ایسن گونسه منقطسع و بلتكلیسف
باشسد ،بدیهسی اسست كسه اندیشسه ورزی هسم بلتكیسف مسی شود .ناگفتسه
روشسسن اسسست كسسه وقتسسی اندیشسسه ورزی بلتكلیسسف بود ،رهیافسست هسسا در
بهتریسسن حالت وارداتسسی اسست و نسسنجیده كسه اگرچسه مشكلی را حسل
نمی كند ولی موجب اتلف بیشتر منابع محدود می شود و مشكلت
را مزمسن مسی كنسد .البتسه ایسن بلتكلیفسی در عرصسة اندیشسه بسه شكسل
وشیوه های گوناگونسسی خودش را نشان مسسی دهسسد .یعنسسی مسسا در ایسسن
جامعه و در این فرهنگ ،یا اندیشه ورزی نمی كنیم یا كم می كنیم.
نمودهای ایسن »امتناع از تفكسر« و از اندیشسه ورزی بسسیار فراوان انسد .ساز
بیماریس سمزمنس سشدهس سکتابس سنخواندنس سکهس سبرایس سیکس سکشورس سبیشس سازس 70
میلیونی ،به صورت تیراژ بسیار پائین کتابهای از هفت خوان گذشته در
می س سسآید ،س سسمی س سسگذرم .س سسبرسر مقوله هائی چون عدم دقسسست و وقسسست
ناشناسسی و كار امروز بسه فردا انداختسن ها ی خودمان هم معطل نمی
شوم .ولی برای مثال در حوزه های دیگر ،ما هم چنان از اتوموبیل مثل
اسب و قاطر استفاده می كنیم و تفاوتش هم این است كه این بی
صاحب ،تندتسر می رود و گاه كنترلش سسخت تسر اسست .بسه رانندگسی در
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ایران بنگرید ،چه الن و چه در گذشته ،اگر اتوموبیل سواری را با اسب
و قاطسسر سسسواری اشتباه نگرفتسسه بودیسسم و اگسسر در ذهنیسست خودمان برای
كس دیگری حق و حقوقی قایل بودیم  -حتی می گویم اگروجودشان
را به رسمیت می شناختیم -آیا به این وسعت و به این گستردگی
بسه قوانیسن رانندگسی بسی توجهسی مسی كردیسم و ایسن همسه صسدمه مالی و
جانسی مسی خوردیسم؟ برای نمونسه ،در نظربگیریسد جوان  25سساله ای را
كسه در تصسسادف رانندگسسی از دسسست مسی رود ،گذشتسه از زیان غیسسر قابسل
جسسبران زودمرگسسی ایسسن جوان ،فرض كنیسسد كسسه تولیسسد ماهیانسسه او مبلغسسی
باشد معادل  300هزار تومان که درایران امروز چیزی نیست ،و اگر این
جوان تسا  65سسالگی براسساس همیسن تولیسد ماهیانسه كار و زندگسی مسی
كرد ،زیان اقتصسسسادی از دسسسست رفتسسسن نابهنگامسسسش معادل  144میلیون
تومان می شود .حال خودتان در نظر بگیرید كه هر هفته و هر ماه چه
تعداد از ایرانی ها در اثر تصادف رانندگی از دست می رونسد .تخمینی
کسه مسن در جائی خوانده ام از مرگ سسالی  30000تسن در جاده های مسا
خبر می دهد .در بسیاری ازموارد ،قربانیان تصادفات رانندگی تحصیلت
عالیسه هسم دارنسد كسه اگسر مسی خواهیسم تخمیسن واقسع بینانسه ای از زیان
واقعسی داشتسه باشیسم بایسد هزینسه تحصسیل را هسم بسه ایسن مبلغ اضافسه
كنیسم .حتسی بسا یسك حسساب سسر انگشتسی نیسز مسی توان بسه تخمینسی از
عظمست منابسع تلف شده رسسید .ولی در ایسن حوزه چسه كرده ایسم و یاچسه
مسی كنیسم؟ سیعنیس سوارسیدنس سوس سدرکس ساینس سمسایلس سوس سمشکلت،س سآیاس سبه
دشواری علم فرستادن موشک به سیارات است که فاقد آن علم ایم!
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حیرت آورتریسن بخش این مشكل درایران ایسن اسست كسه این شیوة رفتار
نسه بسه سن بسستگی دارد ونسه بسه جنسسیت ونسه سبه میزان تحصسیلت و سنه
به شهسسر نشینسسی در برابر روسسستائی بودن .مسسا همگان ،ایسسن گونسسه رفتار
میس كنیسسم و تداوم ایسن رفتار سسهم نشان مسی دهسد كسسه سسدردمندانه ،بسسه
هزینه های چشمگیرش نیز بی توجه ایم.
مشكل نگرشی ما به زندگی فقط به رانندگی خلصه نمی شود .به
یخچال و فریزرهسم بسه چشسم صسندوق نگاه مسی كنیسم و بسه همیسن دلیسل
هم هست كه در هر خانه ای كه امكان مالی اش باشد شما دو ،سه
 ،و حتسی چهار عدد یخچال و فریزر مسی بینیسد كسه بسه اندازة یسك قصسابی
گوشست و مرغ و یسك تره بار فروشسی هسم سسبزی خشسك شده و سسرخ
كرده در آنهسا یافست مسی شود .البتسه نمسی دانسم خنده دار اسست یسا گریسه
آور كسه گوشست یسا مرغ منجمسسد سسدرمیانس ساینس سجماعت زیاد طرفدار ندارد
ولی گوشت یا مرغ تازه را به قیمتی بالتر می خرند و آن وقت همین
طور ال بختكسی خودشان آن را منجمسد مسی كنند !1گذشتسه از مسسایل
احتمالی بهداشتی ،این شیوه خرید و مصرف ،باعث اغتشاش در بازار
میشود – البتسسه اغلب كسسسانی كسسه چنیسسن رفتار مسسی كننسسد برایسسن گمان
باطسل انسد كسه بسه واقسع دارنسد بسه اغتشاش بازار عكسس العمسل نشان مسی
دهنسد .سمن سولیس سحرفمس ساینس ساست سکه شمسا در لندن و پاریسس هسم اگسر
بخواهید به این شیوه خرید كنید ،بازار مختل می شود .از سوی دیگر،
مگر از جرثقیل به جای چوبه دار استفاده نمی كنیم!
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دانشگاه سساخته بودیسم ولی درعمسل -كاری بسه ادعاهای مسستبدان در
ایران ندارم -دانشگاههای مسا دردوره رژیم پیشین یا حتی اکنونس محسل
هائی شده بود كسه از سسوئی بحسث و جدل در آن ممنوع بود و از سسوی
دیگسسسر ،كتاب و كتابخانسسسه نداشسسست و یسسسا اگسسسر داشسسست ،برای اسسسستفاده
دانشجویان نبود .بسسه یسسك معنسسا ،دانشگاه برای مسسا ،كارخانسسه ای بود سسو
هستسسسس كسسسسه ظاهرا وظیفسسسسه عمده اش دهسسسسن بنسسسسد دوزی بود .مسسسسا
دردانشگاههای مان تمرین سكوت و زندگی بره وار می كردیم و هنوز
هم ،و به همین خاطر هم بود كه دانشجوی » شیطان « یعنی كسی
كه این نظام را نمی پذیرفت -اگر اعدام نمی شد ،به زندان می رفت،
و یسسا بسسه خدمسست » مقدس« سسسربازی اعزام مسسی شسسد سسوس سالنس سهمس سکه
خبرداریمس » ستاره دار« می شود و از حق و حقوق اجتماعی خود
محروم و یا به زندان می رود و حتی وقتی که بی پایگی اتهام هم
ثابت می شود ،ولی متهمان هم چنان آزاد نمی شوند! ) بنگریدبه
نمونه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(  .هر استادی كه دست از پا خطا
می كرد به زندان می رفت و اغلب از كار بر كنار می شد و یا ممنوع
التدریسس بود .ایسن كسه خیلی هسا بسه تازگسی بسه بازنویسسی تاریسخ رو كرده
انسد كسه خود تاریسخ را تغییسر نمسی دهسد .درسسالهای اخیرهسم كسه اوضاع در
ایسن عرصسه هسا در كلیست خویسش ،اگسر بدتسر نشده باشسد ،متاسسفانه بهتسر
نشده اسست .در مقطعسی شماری مسستبد اندیسش قشری كسه اعضای
» شورای انقلب فرهنگسی« بودنسد گذشتسه از تصسفیه های گسسترده و
بسسسیارپرهزینه ،حتسسی بسسه حریسسم دانشگاه حمله ور شدنسسد تسسا بسسه قول
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خودشان آن » سسنگر« را نیسز پسس ار تصسرف ،تسك صدائی كننسد و اكنون،
هم شماری از همان مستبد اندیشان قشری برای ما اندر فواید آزادی
و جامعة چند صدائی داد سخن می دهند بدون این كه -به غیر از یك
تن -دیگران حتی یك بار نیز به خویش در آئینسه عبرت نگریسته باشند
وضمسسن پذیرش مسسسئولیت آن چسسه كسسه كرده بودنسسد و انتقاد از خود ،از
مردمسسی كسسه فرزندان شان در آن یورش خشونسست بار و بسسی نتیجسسه بسسه
دانشگاه بسه قتسل رسسیده بودنسسد پوزشسی هرچنسد بسا دیسسر كرد خواسسسته
باشنسد .بسه ذهنیست نهفتسه در پشست ایسن نگرش آیسا توجسه مسی كنیسد؟
دانشگاه را » سسنگر« دیدن ،یعنسی دانشگاه محلی اسست برای قتسل و
خرابكاری و كشتار آن كه چون تو نمی اندیشد .در حالیكه دانشگاه نه
سسنگری برای فتسح بلكسه مكانیسسمی برای بحسث و جدل در بارة عقایسد
متضادو روشنگری و نقسد هرآن چسه هائی اسست كسه هسست تسا راه برون
رفت از مصائبی كه هست به دست آید .همه چیز به كنار ،آیا تاكنون
بسسه هزینسسه های اقتصسسادی ایسسن شیوه اداره امورتوجسسه كرده ایسسم؟ ازآن
گذشتسه ،آیسا مشکلت تحصسیلت عالیسه سدرایران بسا ایسن تصسفیه هسا رفسع
شدنسد؟ خیلی سال است که س ایران را ندیده ام ولی براساس همه
شواهدی که درسایت ها وروزنامه ها می خوانم ،فکر نمی کنم.
مجلس و پارلمان را هسسم راه اندازی كرده بودیسسم ولی بسسه روال اسسستبداد
شرقسی نسه در گذشتسه بسه كسسی حسق انتخاب دادیسم و نسه اكنون مسی
دهیم .ذهنیت ساده اندیش ما كه فكر می كند ما در قبل تخم دو زرده
مسی گذاشتسه ایسم ،غافسل اسست كسه نام سسازمانی شبیسه بسه شورای
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نظارت -نهادی كسسه مانسسع از برگزاری انتخابات آزاد در ایران اسسست  -بسسه
زمان شاه ،سساواك بود كسه ماموران بكسن و نپرسسش كراوات آخریسن مدل
پاریسی هم می زدند  ،و احتمال مینی ژوپ هم می پوشیدند ،ولی،
اجازه نمسسی دادنسسد انتخابات معنسسی داری در مملكسست بر گزار شود .سسبه
همان صورتی که انتخابات کنونی مان هم با مداخلت بی رویه و بی
جای شواری نگهبان و دیگران ،معنی دار نیست .به یک معنا ،انتخاب
اصلیس سراس سشورایس سنگهبانس سمیس سکندس سوس سمردمس سهمس سهرچندس سسالس سدرمیان
برانتخاب شورای نگهبان ،مهر تائیدس می زنند! وقتسی انتخابات معنسی
دار نباشد ،شما با مشروعیت زدائی بیشتر از دولت و نظام روبرو می
شویسسد و مسسا بسسه پسسی آمدهای اقتصسسادی ،سسسیاسی و فرهنگسسی ایسسن
مشروعیسست زدائی توجسسه نمسسی كنیسسم یسسا كسسم توجسسه مسسی كنیسسم .رابطسسه
متقابسل بیسن حكومست و مردم بیشتسر از آن چسه كسه هسست ،خدشسه دار
مسی شود .و برای عدم توفیسق برنامسه هسا و سسیاست های یسك دولت،
هیسسچ عاملی مخرب تسسر از خدشسسه دارشدن رابطسسه اش بسسا مردم وجود
ندارد .در همین عرصه ها ،برخورد به روزنامه و مجله و كتاب كه دیگر
جای خود داشست و دارد .از سسانسور و بسستن هسا و گرفتسن هسا كسه انگار
سسرنوشت شوم مسا ایرانیان شوربخست اسست دیگسر چیزی نمسی گویسم.
تسساهل و مدارا كسه نداریسم هیسچ ،از انتقاد فشار خونمان بال مسی رود-
دولت مردان مسا كسه در برابر انتقاد در صسورت لزوم گردن مان را هسم مسی
زنند .خوب این ها اگر مختصات یك جامعه استبداد زده كه در آن تفكر
واندیشیدن و مسسئولیت پذیری ممنوع و متوقسف وس سیاس سحداقلس سمخدوش
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شده  ،نباشد ،پس چیست؟
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هفت -زمینه های بحران در خودکامگی

درصفحات پیشین به تغییری که از زمان آغا محمدجان قاجار درنگرش
دولت به مردم پیش آمده بود ،اشاره کردم .ناگفته روشن است که
اگر» رعیت چون آسوده گردد در فكر عزل رئیس و ضابطه افتد« پس به
یک معنا » منطق« این نوع حاکمیت سیاسی حکم می کند که »
رعیت« آسوده نباشد تا در فکر عزل رئیس و ضابطه نیفتد .نمی دانم
آیا نتیجه این تغییر در فلسفه سیاسی بود یا پی آمد تغییراتی که در
عوامل عینی اتفاق افتاده بود و یا ترکیبی از این دو ،که كمی بعد در
قرن نوزدهسم مشاهده مسی كنیسم ،ادارة جنسگ ) غارت در داخسل و خارج(
كاربردش را به ویژه در خصوص غارت در خارج از دست می دهد .یعنی
هر بار كه سلطین قاجار می كوشند از آن بهره بگیرند ،نیتجه این می
شود كه ولیاتی را از دست می دهند و حتی به پرداخت غرامت ناچار
می شوند .گذشته از تاثیرات كلی ،مهم ترین پی آمدش این است كه
بسه واقسع ایسن ادارة و ادارة مالیات و مالیسه ) غارت در داخسل( بسه نوعسی در
یكدیگسر ادغام مسی شونسد بسا هدف مشترك غارت داخلی هسا و در وهلة
اول ،دهقانان وروسستائیان ،كسه زمینسة سساز شكسل گیری نوعسی فرهنسگ
غارتسی مسی شودكسه درایران ریشسه مسی دوانسد .آن چسه كسه مسن فرهنگسی
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غارتسی مسی نامسم ،بسه ویژه بسا توجسه بسه عدم امنیست گسسترده باعسث مسی
شود كه از سوئی مازاد به دست آمده در درون اقتصاد برای افزودن بر
ظرفیسست و توان تولیدی اش سسسرمایه گذاری نمسسی شود -چون بسسه قول
سیاح فرنگی ،ایرانی برای حفظ ثروت وقدرت خود باید آن ها را مخفی
كند -و از سوی دیگر ،وقتی به سالهای پایانی قرن نوزدهم می رسیم
مهاجرت گسسسترده نیروی كار از ایران بسسه قفقاز ،تركیسسه ،مصسسر و حتسسی
هندوستان ،موجب می شود كه حتی از آن چه كه هست و زیاد هم
نیست بخشی از مازاد نیروی كار در اقتصادهای دیگر به جریان بیفتد.
یعنسسی ایسسن كارگران نسسه فقسسط خود و جان خود كسسه از جمله توان خویسسش
برای تولید و تولید ارزش افزوده را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند.
پی آمد این مهاجرت گسترده برای اقتصاد ،تعمیق فقر ساختاری آن
است.
 نكته دوم اما این است كه غفلت و مسئولیت گریزی نه فقط شاملادارة رفاه عامسه ،كسه خودعامسه مسی شود .بیسن عوام و ادارة رفاه عامسه
ارتباطسی دوگانسه وجود داشست ،یعنسی نسه فقسط حفسظ ورسسیدن بسه اداره
رفاه عامسسسه برای عوام مهسسسم بود ،بلكسسسه بدون عوام آن ادارة ازسس سسانجام
وظایف خویش باز می ماند .مسئله تنها این نبود كه راه سازی و حفر
قنوات و لروبسی قنوات موجود بسه نفسع عوام بود ،بلكسه دردورة مورد نظسر،
بدون جمعیت كافی ،این كارها نیز قابلیت اجرائی نداشت .یعنی می
خواهسم بر ایسن نكتسه تاكیسد كرده باشسم كسه نظام اقتصسادی حاكسم بر ایران
نسه فقسط از بسی توجهسی خودكامگان بسه ادارة منافسع عامسه گرفتار تزلزل و
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بی ثباتی می شد ،بلكه تغییرات ناگهانی در جمعیت  -بروز قحطی یا
بیماری های واگیسسر  -نیسسز بسسه نوبسسه مسسی توانسسست برای اقتصسسادی چون
اقتصسساد ایران پسسی آمدهای بسسسیار ناگواری داشتسسه باشسسد .واقعیسست ایسسن
اسست كسه درآن دوره ،هنوز كاربشسر -در كنار طبیعست -عمده تریسن عامسل
تولیسد اسست و ماشیسن ،بسه ویژه ماشیسن هائی كسه مسی تواننسد جایگزیسن
نیروی كار بشسر در فراینسد تولیسد بشونسد یسا هنوز اختراع نشده انسد و یسا
آنچه كه اختراع شده اند ،به ایران نرسیده اند.
در قرن نوزدهسم ،مسا بسا چنیسن وضعیتسی در ایران روبرو هسسیتم .یعنسی،
غفلت خودكامگان حاكم با لطماتی كه به جمعیت ایران وارد می شود
ودر كنارعوامسسل برون سسساختاری -مداخلت دائمسسی نیروهای اسسستعمار
طلب -مجموعسه ای مسی شودكسسه عقسب ماندگسی اقتصسادی وفرهنگسی
وسسیاسی مسا را از جهانسی كسه درحال شكسل گیری اسست تعمیسق مسی
كنسسد .البتسسه داسسستان اسسستبداد در جامعسسه مسسا و پسسی آمدهای اقتصسسادی
ساختار سیاسی خودکامه تاریخچه درازدامن تری دارد.
برای این كه حرف بی سند نزده باشم ،به دوتجربه تاریخی اشاره می
كنم:
چنسد سسالی پسس از سسقوط صسفویه در قرن هیجدهسم و پسس از چندیسن
سسال جنسگ داخلی ،نادر قلی نامسی بسه نام نادرشاه بسه سسلطنت مسی
رسسد و یكسی از خونبارتریسن ماشیسن های سسركوب زمان را در ایران بكار
مسسی اندازد .برای سسسادگی مطلب منابسسع رسسسمی كسسه بسسه نام تاریسسخ بسسه
خورد مسا داده شدرا نادیده مسی گیریسم .اشكال ایسن منابسع در ایسن اسست
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كه در هیچ كدام از آنها زمینة سقوط حكومت های خودكامه متمركز در
ایران بسسه دسسست داده نمسسی شود .بسسه گمان مسسن ،همیسسن نگرش زمینسسه
ساز باور بسیار گسترده ما ایرانی ها به توطئه و توطئه پنداریست .در
ذهنیت ما ،سقوط همیشه ناگهانی اتفاق می افتد و به همین خاطر،
به توطئه پیوند می خورد .و ما همیشه این مصیبت تاریخی را داشته
ایم كه می بایست زمینة سقوط را از آن چه كه پس از سقوط نوشته
می شود ،كشف كنیم .خود این كار مخاطره آمیز است چون تازه آمده
ها در بارة گذشتگان و رفتگان بخشی از حقیقت را با دنیائی ناراستی
در هسم مسی آمیزنسد و تفكیسك ایسن دو همیشسه سساده و آسسان نیسست.
نتیجسه ایسن كسه مسا اغلب بسا یسك اختلف فاز تاریخسی مسسائل را درك مسی
كنیسم .و چون در اغلب رویدادهسا و حوادث نیسز رد پای توطئه مسی بینیسم،
آن موقع است كه از»مفعول تاریخ بودن« احساس ناخوش آیندی به ما
دست می دهد.
باری از نادرشاه مسی گفتیسم كسه »فرزنسد شمشیسر« ش هسم خوانده انسد.
از كشورگشائی هایسش آن چسه نصسیب ایران مسی شود ،خرابسی اسست و
انهدام توام بسا فشار و سسركوب .برای لشگسر كشسی بسه قندهار در 1736
بر اهالی كرمان آن چنان سستم روا مسی دارد كسه در  7-8سسال بعدش آن
ایالت گرفتار قحطی می شود .و دو سال بعد ،چون حیوانات باركش به
قدر كفایسسست نیسسسست» ،زنان و مردان« كرمان را وا مسسسی دارد كسسسه برای
لشگریانسسش در قندهار ،از كرمان باركشسسی كنند 31اگرچسسه برای بهبود و
 31به نقل از لمبتون :مالك و زارع در ايران ] انگلیسي[س ص 132
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افزایش تولید كاری نمی كند و ادارة رفاه عامه را به امان خدا رها می
نماید ولی به عوض تا آنجا كه می تواند از مردم عوارض و مالیات می
ستاند .سیاح فرانسوی اوتر در  1743به دهقانی بر می خوردكه می
كوشد دختر سه ساله اش به سه تومان به او بفروشد و علت را جویا
می شود:
»شما نادر شاه را نمی شناسید ....آیا محبور نیستیم همه چیزمان را
بفروشیم تا برای او پول تهیه كنیم ،برای این كه در زیر شكنجه و كتك
نمیریسم؟ آنهسا الن از مسن سسه تومان دیگرهسم مسی خواهندو مسن نمسی
دانم از كجا می توانم چنین پولی را بپردازم .گاوها ،گوسفندان ،همه
چیسز مرا ماموران مالیاتسی شاه برده انسد .برای مسن دو یسا سسه گوسسفند
مانده اسست كسه از شیرشان مسن و ایسن دختسر فلك زده ام زندگسی مسی
كنیسسم .مسسن بسسا خوشحالی حاضرم دختركسسم را حتسسی بسسه یسسك خارجسسی
بفروشم ،مشروط بر این كه پولی را كه این ها از من طلب می كنند،
در ازایسش دریافست كنسم .زندگسی دختركسم از ایسن كسه بدتسر نمسی شود! بسه
ویژه اگسر وضعی پیسش بیایسد كسه مسن دیگسر نباشسم .وضعی كسه اگسر نتوانسم
32

این پول را بپردازم ،بی گمان پیش خواهد آمد«

در قزوین ،تاجری به هانوی ،سیاح و تاجر انگلیسی داستان مشابهی
می گوید:

 32به نقل از هنوي :گزارشي تاريخي از تجارت بريتانیا در بحر خزر ،لندن ، 1754 ،جلد
 ،1زير نويس ص 141
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»چه نیك بختی ای می توانیم انتظار داشته باشیم؟ من اكنون سالی
 5000كرون به شاه عوارض می دهم و او  5000كرون دیگر هم هزینة
معیشست مسسی خواهسسد .زندگسی مسسن چگونسسه بایسسد بگذرد معلوم نیسسست!
مطمئن هستم كه تجارت من از عهدة چنین مخارجی بر نمی آید .اگر
شاه یسسك سسسال دیگسسر بهمیسسن روال ادامسسه بدهسسد مسسا بایسسد از چوب سسسكه
بسسیازیم چون طل و نقره بسه غیسر ازخزانسة شاه ،در جای دیگری باقسی
33

نمانده است«

در قزویسن بسه روایست هانوی ،چون مردان را برای لشگركشسی برده انسد،
پیرزنان مغازه داری مسسی كننسسد 34.التون كسسه در  1739در ایران سسسیاحت
مسی كرد نوشست» ،كسسانی كسه اخیرا از اصسفهان مسی آینسد مسی گوینسد
اصسفهان دارد خالی از سسكنه مسی شود« .35و اوتسو كسه در  1737از بغداد
به اصفهان سفر كرد ،توصیف مشابهی به دست داد ووقتی در 1739
به بغداد بازمی گشت از خرابی بیشتر سخن گفت .36در همین سالها
یك سیاح روسی نوشت » ،از تبریز به همدان حتی یك ده وجود ندارد
كه خالی از سكنه نشده باشد«.37
وقتی كارد به استخوان رسید در  1747شبانه برسر نادر ریختند و اورا
كشتند.
 33همان جا صص 157-158
34همان ،ص 158
 35اسپیلمن :شرح مسافرت ....ص 38
 36به نقل از لمبتون :مالك و زارع درايران ،ص 132
 37به نقل از فشاهي :تحولت فكري ....ص 188
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مورد دوم و مشابسسه ،وضسسع ایران اسسست در پایان قرن هیجدهسسم كسسه بسسه
شاه شدن آغسسا محمسسد خان قاجار ختسسم مسسی شود .اگسسر چسسه »موفقیسست
های« نادرشاه را در كشورگشائی نداشست ولی هماننسد او رفتار كرد و
به همان سرنوشت دچار شد.
و امسا ایسن شیوة ادارة حكومست بیسش از هرچیسز شیوة تولیسد و اقتصساد را
مختسسل مسسی كنسسد .مازاد تولیسسد بسسه صسسورت »كالهای سسسرمایه ای«برای
افزودن بر تولید به جریان نمی افتدو برآیند بیرون كشیدن مازاد تولید از
فرایند تولید ،فقر آفرینی است و گستردگی فقر و نداری.
در قرن نوزدهسم نیسز ،حكومست گران بسا همیسن منطسق یسك سسویه بر ایران
فرمان راندنسد ونتیجسة ایسن منطسق یسك سسویه در عمسل جسز آنچسه كسه شسد،
نمی توانست باشد .تردیدی نیست كه عوامل برون ساختاری ،حداقل
در تداوم آنچسسه كسسه وجود داشسست ،نقسسش خود را ایفاء كرده بودنسسد ولی
برای رهاشدن از آن وضسسع ،تحول و انقلبسسی اسسساسی در عوامسسل درون
سساختاری ،یعنسی در خودمان و دیدگاه خودمان ،لزم بود كسه ایسن گونسه
نشسد .و امسا ایسن منطسق یسك سسویه ،یعنسی ایسن كسه »شهروندان«  -حال
بماند كه رعیت به حساب می آمدیم تا شهروند  -به درجات گوناگون
در برابر حاكمیت مسئولیت داشتند ولی در برابر همان حاكمیت دارای
حسق و حقوق نبودنسد .بسه همیسن نحسو ،اگسر چسه حاكمیست سسیاسی برای
خویسسسش در برابر »شهروندان« حسسسق وحقوق نامحدود قائل بود ولی در
برابرشان مسئولیتی به گردن نمی گرفت .نه راهی ساخته می شد
و نسسه امنیتسسی تامیسسن بود .قانون مملكسست ،بسسی قانونسسی بود .معاملت و
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قراردادهسا در محسا ضسر شرعسی حسل وفصسل مسی شدنسد .روحانیست اگرچسه
درایسسن دوره رسسسما جزئی از حكومسست نبود ولی در عمسسل در بسسسیاری از
موارد عملكرد دولتسسی داشسست .اگرچسسه شماری از روحانیون برای نزدیسسك
شدن به شاه و حاكم می كوشیدند ولی در اغلب موارد ،بخش غالب
روحانیت می كوشید فاصله ای معقول را حفظ كند.
به یك تعبیر ،اگرچه حاكمیت به همه كار مردم كار داشت ولی درعین
حال بسسه نیازهای روزمره مردم كار نداشسست .تنهسسا دل نگران مازادی بود
كسسه بایسسد بسسه شیوه های گوناگون و بسسا ترفندهای مختلف از همان مردم
اخسذ نمایسد .وقتسی مسی گویسم بسه همسه كار مردم كار داشست سسخنی بسه
گزاف نمسی گویسسم .بسسه عنوان مثال ،در ایران ایسسن شوربختسسی تاریخسسی را
داشته ایم كه از زمان كورش و داریوش ،در بطن جامعه بودند كسانی
كسه كار و حرفسه شان اسستراق سسمع و در زمانسه ای نزدیسك تسر بسه روزگار
خودمسسا »خواندن نامسسة دیگران« بوده اسسست! در عیسسن حال ،بهداشسست،
آموزش ،امنیت و آسایش همین كسان به دولت چه ربطی داشت؟ به
قرن نوزدهم نیز ،هم شبكة خبر چینان میرزاتقی خان را داشتیم و هم
بسسسساط سسسسانسور اعتماد السسسسلطنه را ،ولی مدرسسسسه و بیمارسسسستان و
بهداشست عمومسی و راه و راه آهسن نبود .نمونسه وار مسی گویسم .بسه شاه
بی خبر قاجار ،ناصرالدین شاه قاجار ،خبر می رسد كه »بوآتال نمونة
كوچكی از راه آهن آورده بود« ،و شاه می گوید» ،گُه خورده بود ،شتر
و قاطر و خر صد هزار مرتبه از راه آهن بهتر است .حال چهل پنجاه نفر
فرنگسی طهران هسستند مسا عاجزیسم ،اگسر راه آهسن سساخته شود هزار نفسر
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بیایندچسه خواهیسم كرد؟« .38در مورد دیگسر ،بسه همسو خسبر مسی رسسد كسه
شخصسی آقسا حسسن نام بسه لندن رفتسه اسست ،امریسه ای صسادر كرده و بسه
وزیسر مختارش مسی نویسسد» ،آقسا حسسن بسی اجازه رفتسه اسست .نمسی
دانسم از شمسا اجازه گرفتسه رفتسه اسست یانسه؟ در هسر صسورت او را بایسد بسه
ایران مراجعست بدهنسد .خیلی خیلی بسد اسست پای ایرانسی ایسن جور بسه
فرنگسسستان باز بشود .اگسسر جلوگیری نشود بعسسد از ایسسن البتسسه ده هزارده
هزار بسسه فرنگسسستان برای دیدن خواهنسسد رفسست و خیلی خیلی اثسسر بسسد
خواهسد داشست« .39در مورد دیگسر ،اصسناف كاشان نوشتنسد كسه از دسست
حاكسم ،مهام السسلطنه ،چهسا كسه نكشیدیسم .حال كسه »از قرار مذكور...
خیال تغییسر حكومست در خاطسر امنای دولت راه یافتسه ،موجسب شكرگزاری
اسسسست« .شاه خودكامسسسة قاجار فرمان داد» ،جواب بنویسسسسید ،فضولی
موقوف كننسد ،تعییسن حكومست بسه میسل رعیست نیسست« .و حتسی وقتسی
اهالی اشرف مازندران اعلم داشتندكسه از سسرپرستی عباسسقلی خان
رضا مندی داریم ،باز شاه نوشت» ،فضولی است«.40
اگسر در زمان های دور مسی شسد بسه دور خویسش پردة سساتری كشیسد و از
گزنسسد»اغیار« در امان مانسسد ،و بسسه ایسسن شیوه حکومسست کرد ،در یكسسی دو
سسدة گذشتسه ،چنیسن دیوارة حفاظتسی وجود نداشست .ایسن البتسه درسست
اسست كسه دادو سستد فرهنگسی و اقتصسادی مسا بسا دنیای پیشرفتسه تسر و
 38به نقل از اعتمادالسلطنه :روزنامة خاطرات ...تهران  ،1350ص 462
 39نقل از ابراهیم تیموري :عصر بي خبري يا تاريخ امتیازات درايران ،تهران  ،1332صص
6-7
 40آدمیت  -ناطق :افكار اقتصادي و اجتماعي ....تهران  1356ص 378

137

متكامسسسل از بسسسسی پیشتسسسر آغاز شده بود ولی ایسسسن مناسسسسبات در آن
دوردسست تاریخسی بسا آنچسه در قرون نوزدهسم و بیسستم مسی گذشست یسك
تفاوت اسسساسی و كیفسسی داشسست .در قرن نوزدهسسم ایران ]یسسا سسسرزمین
های مشابسه[ برای اروپائی هسا صسرفا یسك كنجكاوی آغشتسه بسه افسسانه
نبود و توجسه بسه ایران بسه داسستان های هزارو یسك شسب هسم مربوط نمسی
شسسد .تحولت اقتصسسادی و فرهنگسسی اروپسسا ،دادو سسستد و مبادله بسسا جهان
بیرون از خود را بسسسه یسسسك ضرورت دگرسسسسان كرده بود و از ایسسسن ضرورت ،
گریزی نبود ،نه برای اروپائیان و نه برای ما .این البته درست است كه
قرن بیسسسسسسستم ،قرن اختراعات و پیشسسسسسسبردوپیشرفت هراس آورعلم و
تكنولوژیسسست ولی احتمالایسسن نیزراسسست اسسست كسسه زمینسسه هسسا و زیسسر
ساخت ها در قرن نوزدهم و حتی قرون پیشتر ،پی ریزی شده بودند.
نه فقط اختراعات دوران ساز چهرة جهان را دگرگون كرد بلكه در عرصة
اندیشه و اندیشه ورزی و حكمت و سیاست نیز شاهد تحولت بسیار
مهمسی بوده ایسم .ولی در ایران ،متاسسفانه وضسع ،بدون تغییسر بسه همان
شیوة هزار سسال پیشتسر مسی گذشست .نسه شیوة حكومست متحول شسد و
نسسه دیدگاه حكومسست گران و صسساحبان قدرت و نسسه مردم و ایسسن همسسه در
حالی بود كسه از همسه سسو ،شواهسد انكار ناپذیسر بحران همسه جانبسه سسر
برآورده بودند.
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هشت -مشکلت نوسازی ساختار سیاسی درایران
البتسه كسه مسا و جامعسه مسا در گذر تاریسخ ،ایسستا نبوده ایسم .ولی سسرعت
تغییسر مسا و جامعسه مسا بسسیار كندتسر از آن بود كسه منشاء تحولت مفیدی
در خود مسسا و در نهادهای فرهنگسسی و سسسیاسی مسسا باشسسد .بسسه عنوان
نمونه ،از نظر زمان بندی تاریخی ،نهضت رفرم طلبانه – در كلیت خود-
در ایران و ژاپن ) نهصت میجی( تقریبا هم زمان آغاز می شود .ولی ما
درایران قرن نوزدهسسم ،بسسا صسسدراعظم های اصسسلح طلب مان چسسه مسسی
كنیسسم؟ بعضسسی از دوسسستان بسسا نادیده گرفتسسن شیوه برخورد نظام حاكسسم
برایران به مقوله اصلح طلبی ،متذكر می شوند كه در مواجه با غرب
و بسه خصسوص بسا تكنولوژی غربسی شماری بسه ایسن فكسر افتاده بودنسد كسه
كاری بكننسد .مثل دانشجسو بسه فرنسگ بفرسستند ویسا از روسسیه یسا اطریسش
متخصص بخواهند و یا حتی دفتر تنظیمات تهیسه كننسد .این جا و آن جا
هسم بسه محاوره عباس میرزا ولیعهسد فتحعلی شاه اشاره مسی كننسد كسه
از فلن سآدم فرنگسی برای برون رفست از ایسن وضعیست ،مسساعدت طلبیده
بود .همسسه ایسسن هسسا درسسست ،ولی واقعیسست ایسسن بود كسسه یكسسی از ایسسن
صسدراعظم های بسه اصسلح امروزیسن اصسلح طلب را بسا همسه فامیسل گردن
مسی زنیسم ) حاج ابراهیسم كلنتسر( ،آن دیگری راخفسه مسی كنیسم ) قائم
مقام( ،احتمال جدی تریسسسن و شایسسسسته تریسسسن اش را رگ مسسسی زنیسسسم
) امیركبیسسر( و حتسسی بسسه یسسك روایسست ،آن دیگری را مسسسموم مسسی كنیسسم
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) حسسین خان سسپهسالر( .همیسن چنسد موردی كسه در ایسن جسا فهرسست
كرده ام ،نیاز بسسه بررسسسی جدی دارد تسسا سسسرازرمز و راز عدم موفقیسست
هایمان برای اصلح امور در گسترای تاریخ در بیا وریم تا شاید ،وسیله
ای شود كسه حداقسل ،همان اشتباهات گذشتسه را تكرار نكنیسم .ولی مسا
چه كرده ایم و چه می كنیم؟
هرچسسه كسسه مختصسسات كلی سسساختار حكومسست در یسسك جامعسسة آسسسیائی-
هماننسد ایران در قرن نوزدهسم ،باشسد -بنظسر مسی رسسد كسه از زمان روی
كار آمدن سسسلسلة قاجاریسسه در ایران تغییراتسسی در ایسسن عرصسسه صسسورت
پذیرفته باشد که به آن پیشتر اشاره کرده ام .پس به اشاره می گذرم
که س همان طور که پیشتر هم گفته بودم ،در یک شکل بندیس کلی
درجوامعی چون ایران ،دولت سه شاخه بیشتر نداشته است.
شاخه مالیه ) یا غارت در داخل(شاخه جنگ و نظامی گری )غارت در داخل و خارج(شاخه کارهای عمومی ) برای تهیه و تدارک شرایط لزمبرای تولید و باز تولید(.
در گذشتسسه ،برای نمونسسه در دورة حكومسست دوقرنسسی سسسلطین صسسفوی،
شاه بعنوان نماد شخصسسی شده خودكامگسسی همسسه جانبسسه ای كسسه بر
جامعسه حاكسم بود علوه بر ریاسست بر ادارة »غارت در داخسل« و »غارت
در داخسل و خارج « برای خویسش در فراهسم آوردن پیسش شرط های لزم
برای تولید و باز تولید  -ادارة سوم یك نظام نمونه وار حكومت آسیائی
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– یعنسسی ادارة منافسسع عمومسسی هسسم مسسسئولیتی بسسه رسسسمیت مسسی
شناخت .41بهمین منظور ،اگرچسه بخسش عمدة مازاد جمسع آوری شده از
تولیسد كنندگان مسستقیم بوسسیلة شاه و وابسستگان بوروكراسسی حاكسم
حیسف و میسل مسی شسد ،ولی بخشسی هسم صسرف راهسسازی ،سساختن
كاروانسرا و مهمان سراهای بین راه و حتی ترمیم نظامات آبیاری می
شسسد .از همیسسن رو ،برای مثال در دورة حكومسست شاه عباس كسسه از نظسسر
خودكامگسی بسا دیگرشاهان تفاوتسی نداشست ولی بخشسی از ایسن مازاد
برای سساختن راه و كاروانسسرا و پسل و تعمیسر قنات صسرف مسی شسد ،بسا
رونق نسبی اقتصاد روبرو هستیم.42
بدون ایسسن كسسه بخواهسسم وارد جزئیات بشوم بایسسد بگویسسم كسسه مشكسسل
اسسساسی نظام خودكامسسه حاكسسم بر ایران حتسسی در آن دوره های رونسسق
نسسسسبی فقدان یسسسك مكانیسسسسم پویای درونسسسی بود كسسسه بتوانسسسد موجبات
دگرگونی اساسی اجزای آن نظام را فراهم آورد .آنچه در ظاهر امر به
صورت فروپاشی نظام خودكامه متمركز سر بر می كشید ،این بود كه
شماری مسستبدان ریسز و درشست محلی و منطقسه ای بودنسد كسه سسر بر
می آوردند و اگرچه همة مختصات حاكمیت استبدادی متمركز را حفظ
براي اطلع بيشت در بارة اين ساختار بنگريد به احد سيف 41

استبداد مسئلة مالكيت و انباشت سرمايه درايران ،تران ،نشر
.رسانش1380 ،
اغلب سياحاني كه در آن سالا به ايران مسافرت كرده بودند42 ،

از رونق اقتصادي ايران سخن گفتند و حت به عصر و زمانه خود
ما نيز هنوز بقاياي راه ها وكاروانسراهاي » شاه عباسي« در
.بعضي نقاط ايران پا بر جاست
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می كردند ،ولی متمركز نبودند و اغلب هم كار و زندگی شان به جنگ
و گریسسز داخلی مسسی گذشسست تسسا یكسسی از آن مسسستبدان محلی بر دیگران
فائق آید و نظام خودكامة متمركز برقرار شود .به این معنا ،ما در ایران
شاهد تحول و دگرگونی اساسی نبودیم.
دربال سبه اشاره بهس سرنوشت شوم صدراعظمس های » اصلح طلب«
ایرانس سدرقرنس سنوزدهمس ساشارهس سکردم،س سالبتهس سکهس سمیس ستوانس سحتیس ستجربه
مصدق را نیزس درنیمه دوم قرن بیستمس در همین دسته قرار دارد .بد
نیستس سبگویمس سوس سبگذرمس سکهسس مسسسائل و مشكلت نوسسسازی سسساختار
سیاسی در ایران ،فقط منتج از بی دانشی قدرتمندان نبود .من بر آن
سسرم كسه دولتمردان -اگرچسه بسه خطسا  -ولی بسا »آگاهسی« و مشخصسا
برای دفاع از منافع ویژه طبقاتی خویش ،سدراه دگرگونی می شدند.
به ویژه وقتی به اواخر قرن نوزدهم می رسیم ،شماره فرنگ رفته ها
نیز كم نیست .یعنی ،ایرانیانی كه شیوة زندگی دیگری را نیز دیده اند
و دیگربسسسسه » مركزكائنات بودن ایران« اعتقادو باور نداشتنسسسسد و حتسسسسی
كسسانی چون عباس میرزا ،دسست بسه دامان فرنگسی هسا شده بودنسد تسا
كمبود های موجود را بر طرف نماینسد كسه البتسه بسه آن صسورت و بدون یسك
دگرگونسسی اسسساسی غیسسر ممكسسن بود .یكسسی از » اصسسلح طلبان« قرن
نوزدهسسسم فرخ خان امیسسسن الدوله بود كسسسه چنسسسد سسسسالی پسسسس از قتسسسل
ناجوانمردانسسه امیسسر كبیسسر» ،حسسسب الفرمایسسش اعلیحضرت همایونسسی«
كتابچسسسه ای در » باب انتظام لشكسسسر و مجلس تنظیمات« نوشسسست كسسسه
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بسیارخواندنی است .43تناقض بین آن چه كه باید انجام می گرفت ،و
آن چسه كسه » رفرم خواهان« فرن نوزدهمسی از جمله فرخ خان پیشنهاد
مسی كردنسد ،بسه واقسع ،نشان دهنده ایسن امسر بود كسه مشكلت ایران در
درون نظام حاكم ،راه حل نداشت .باید از آن فراتر می رفتند ،كه نرفته
بودنسد .پیشتسر بسه زمانسه امیسر كبیسر دیده بودیسم كسه امیسر نیسز كوشیسد ،بسه
همین شیوه  -یعنی بدون دست زدن به قدرت نامحدود شاه و حتی با
افزودن بر آن  -مسسسائل و مشكلت ایران را چاره كنسسد و همیسسن » قدرت
نامحدود شاه« در نهایت ،پاشنة آشیل اقدامات امیر شد .فرخ خان در
كتابچسسه پیسسش گفتسسه بسسسیار خوب آغاز مسسی كنسسد كسسه » دردسسستگاه هسسر
دولت،گردش امور بنحوی منوط بسسه همدیگسسر اسسست كسسه انتظام جزو آن
ممكسن نیسست مگسر بسه انتظام اجزای دیگسر« و بسه درسستی مسی گویسد كسه
ندیدن ایسن كلیست و ایسن نیاز ،علت اصسلی عدم توفیسق جمیسع اهتمامات
دولت ایران در اخسسذ رسسوم ترقسی بود .و اگرچسه از كسسی نام نمسی برد
ولی معلوم اسسست كسسه بسسه اقدامات عباس میرزا نظسسر دارد وقتسسی بسسه
شكسست های ایران از روسسیه و اقدامات پسس از آن اشاره مسی كنسد كسه
» وزرای مسا فسسی الفور بنای ترتیسسب افواج نظام را گذاشتنسسد«و امسا هیسسچ
نپرسسیدند كسه » ایسن یسك جزو دسستگاه فرنسگ چسه نوع اجزای دیگسر لزم
دارد« .و بعد بسیار صریح می شود و درست می گوید كه » در حالتی
كسسه هنوز تركیسسب دسسستگاه دیوان وكسسل مراسسسم حكمرانسسی را از آئیسسن
 43متن كامل اين كتابچه در :مجموعة اسناد ومدارك فرخ خان امین الدوله ،به كوشش
كريم اصفهانیان ،انتشارات دانشگاه تهران ،1350 ،جلد سوم صص  334-350چاپ شده
است .همة آن چه نقل مي كنم از اين منبع است.
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جمشید و از بربری های سلطین تاتار اخذ می كردند متوقع بودند كه
لشگسسر ایران بسسه پایسسة عسسساكر فرنسسگ برسسسانند« كسسه معلوم بود ،چنیسسن
نخواهد شد» .مالیات را مثل چنگیسز می گرفتنسد« ولی افواج را » می
خواسستند مثسل ناپولیون مشسق بدهنسد« .اشارات بجای دیگری نیسز دارد
كه از آن می گذرم ولی نتیجه گیری اش درست است كه » بدون اخذ
اصسول مملكست داری فرنسگ نسه تنهسا مثسل فرنگسی لشگسر نخواهیسم داشست
بلكه محال خواهد بودكه بتوانیم مثل فرنگی آهنگر داشته باشیم«.44
» اولیای دولت« ولی برایسسسن اعتقاد هسسسستندكه »اجزای دولت را مسسسی
توان جداجدا ترقسی داد« كسه البتسه نمسی شود و » امان از خرابسی ایسن
اعتقاد باطسل« و دسست مسی گذارد روی كمسی مقدار مالیات دریافتسی و
معتقد است كه » اول باید در فكر مزید استعداد مالیه باشیم« و می
پردازد بسسه گره گاه اصسسلی كار كسسه » اگسسر شاهنشاه ایران بخواهنسسد« و
اگرامور منظم بشود » دو سال طول نخواهد كشید كه مالیات این ملك
بدون هیسچ ظلم ،بدون هیسچ خلف شرعسی ،بدون هیسچ اشكال و بدون
هیسچ ضرر بسه چهسل كرور خواهسد رسسید« .لزمسه ایسن كار ولی ایسن اسست
كسه مردم را » آسسوده بگذارنسد« و دلیلش هسم ایسن اسست كسه » انسسان
ترقسسی پذیسسر اسسست« و » بسسه اقتضای فطرت خود روز بسسه روز ترقسسی مسسی
كند« و اگر این فرایند متوقف نشود ،این ترقی به حدی خواهد بود كه
» به مرور ایام میان فرد اول و فرد آخر هیچ نسبتی باقی نمی ماند« و
مثال مسی زنسد از » فرانسسة امروز و فرانسسة هزار سسال قبسل« )  .(336و
 44همان ،ص  . 334منبعد در اصل به شمارة صفحة اين كتاب ارجاع خواهم داد.
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سسپس ایسن پرسسش دشوار را پیسش مسی كشسد كسه اگسر » جنسس انسسان
ترقسی پذیسر اسست« و اگسر آنچسه تسا كنون گفتسه شسد راسست اسست » ،پسس
چرا بیسست كرور آدم كسه در یكسی از بهتریسن قطعات كرة زمیسن سسكنی
دارنسسسد در مدت دو هزار سسسسال نتوانسسسسته انسسسد یسسسك دینار بر اموال خود
بیفزاینسد؟« یسا بایسد قبول كرد كسه ترقسی پذیسر بودن انسسان انگارة قابسل
اعتمادی نیست و یا این كه » یك مانع بزرگ این قانون كلیة طبیعت را
در ایران بر هسسم زده اسسست« .فرضیسسه اول را بطور قاطسسع رد مسسی كنسسد ،و
صسسحبت را مسسی كشانسسد بسسه وجود » مانسسع بزرگ« درایران .لزمسسة ترقسسی
كردن ،پس ،كنار زدن این مانع است .ولی این مانع چیست؟ ) (337به
گفتسة فرخ خان ،اگسر از عقلی ایران جواب ایسن پرسسش را بخواهیسد ،هسر
كدام » یكی از فروعات مسئله را شرح خواهدداد«  .یكی خواهد گفت
كسسه مشكسسل در » اغراض وزراسسست« دیگری از » تعدی حكام« سسسخن
خواهسد گفست و باز یكسی دیگربسه » رشوه خواری عمال« اشاره خواهسد
كرد .ولی » مانسسع اصسسلی مانسسع مطلق مانسسع واحسسد ترقسسی ایران در نقسسص
تركیب دولت است« و این جان مایة حرفهای فرخ خان است .استعاره
های زیبائی بسه كار مسی گیرد .دولت را تشبیسه مسی كنسد بسه كارخانسه ای
كسسه در وسسسط تهران سسساخته شده و » دسسست و پای بیسسست كرور خلق
ایران را بسسته ایسم بسه چرخ های ایسن كارخانسه« بسه طوری كسه حركست و
زندگی این بیست كرور خلق به گردش این كارخانه وابسته است .تا
این جا ،بحثی نیست ولی اشكال كار در این است كه
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» گردش این كارخانه بسته است به میل چند نفر عامل بی قید و بی
وقوف .چرخ های كارخانسسسسه اغلب شكسسسسسته و كل پوسسسسسیده اسسسسست
ومباشریسن ایسن دسستگاه بسی آن كسه در بنسد احتیاج مردم و در فكسر تعمیسر
كارخانسه باشنسد ایسن چرخ های پوسسیده را هسر طور مسی خواهنسد مسی
گردانند وهر وقت می خواهند می خوابانند«
و نتیجه می گیرد كه وقتی یك چرخ این كارخانه خراب باشد ،ضررهای
ناشی از آن فقط به همان چرخ محدود نمی شود و مثال می زند » آن
مستوفی كه مهر برات را محول به فردا می كند هیچ نمی تواند تصور
نماید كه بواسطة همین عمل جزئی اقل صد هزارتومان به دولت ضرر
می رساند« .و اما ،چاره كار كدامست؟) (337-8
باز مقدمسه ای مسی چینسد كسه جالب اسست كسه دو » طریقسة حكمرانسی«
وجود دارد » ،اختیاری« و قانونسسی« و ایسسن جملة دلنشیسسن را دارد كسسه »
ادارة اختیاری آن اسسست كسسه عمال دیوان در طریقسسة اجرای حكسسم دولت
مختار هستند و ادارة قانونی آن است كه عمال دولت در طریقة اجرای
حكسسم دولت اصسسل اختیار ندارنسسد« .حكومسست و حكمرانسسی درایران ولی »
اختیاری « اسسسست .و همیسسسن عمده تریسسسن عامسسسل بدبختسسسی و گرفتاری
ماسست .وقتسی پادشاه یسك حكمسی مسی كنسد ،عمال دیوان مختارنسد كسه
حكم پادشاه را به هر قسمی كه می خواهند مجری بدارند .و یا حكم
می شود كه به فلن نوكر پانصد تومان انعام داده شود .نویسندة برات
مختار اسسست كسسه برات را هروقسست و هسر جسسا كسسه مسسی خواهسسد ،بنویسسسد.
هرگاه رایسسش قرار بگیرد فسسی الفور مسسی نویسسسد .هسسر گاه میسسل نداشتسسه
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باشسد تسا شسش ماه » كسسالت و تشخسص« تحویسل مسی دهسد و » بیچاره
صساحب برات بایسد گاهسی در عقسب مسستوفی بسه حمام برود و گاهسی بسه
فاتحسه خوانسی برود ،غلم وكنیسز آقسا را واسسطه قرار بدهسد تسا پسس از هزار
قسم معطلی و ضرر آخر برات را در مسجد یا در یك مجلس مهمانی و
یسا بر سسر سسواری مهسر بفرماینسد« .وقتسی وضسع در یسك بخسش ،ایسن گونسه
اختیاری بشود ،در دیگسر حوزه هسا نیسز ،وضسع بسه همیسن صسورت ،اختیاری
مسی شود » .فلن وزیسر فرمان مرا كسه هسر وقست مسی خواهسد مهسر مسی
كنسد ،مسن هسم سسرتیپ هسستم سسربازهای فوج را هسر طور مسی خواهسم
تغییسر مسی دهسم« .بر نكات افتراق حكمرانسی » اختیاری« و » قانونسی«
دسسست مسسی گذارد) .(339در حكمرانسسی قانونسسی » ،جمیسسع عمال دیوان
مثل چرخ های ساعت بر حكم دولت بی اختیار حركت می كنند« ولی
در ادارة اختیاری ،چون » شقوق دسسسستگاه دولت را كل در هسسسم مخلوط
كرده انسسد جمسسع صسسدماتی كسسه بر عهدة دولت اسسست از شخسسص پادشاه
توقسع دارنسد« .در حكمرانسی قانونسی ،حكسم بایسد اجرا بشود و مسی شود
واجرای حكسسم وظیفسسة صسسادر كنندة حكسسم نیسسست ولی در حكمرانسسی
اختیاری » با این كه سلطین نهایت اختیار دارند احكام ایشان در كلیة
امور هرگسسز بیسسش از ثلث معنسسی مجری نمسسی شود بلكسسه اغلب اوقات
اجرای حكم بواسطة اختیار عمال بطوری تغییر می نماید كه از معنی
اصسلی حكسم هیسچ چیسز باقسی نمسی مانسد« و صسحبت را مسی كشانسد بسه
اوضاع در ایران .در حكمرانسی قانونسی وقتسی هسر » ادنسی حاكسم« حكسم
مسسی كنسسد از اجرای آن مطمئن مسسی خوابسسد ولی در ایران كسسه هیسسچ ذی
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نفس درروی زمین به قدر شاهنشاه ایران قدرت اختیاری ندارد »،روزی
صسد حكسم صسادر مسی فرماینسد كسه هیسچ كدامسش در معنسی بسه عمسل نمسی
آیسد« ) .(340پسس ،خلصسه كنیسم .ادارة قانونسی یعنسی » معجزات ترقسی
فرنسگ« و ادارة اختیاری ،یعنسی » ،عظمست خرابسی های آسسیا« و چاره
كار نیز این است كه » ادارة اختیاری را باید مبدل كرد به ادارة قانونی«
) .(341دریغ انگیز است كه با ارایه این مباحث جان دار ،وقتی به چه
بایسسد كردن هسسا و بسسه جزئیات كار مسسی رسسسیم ،پیشنهاد های فرخ خان
بسسسیار سسسست و بسسی فایده مسسی شود .البتسسه چارة كار را تشكیسسل »
مجلس تنظیمات« می داند و در بارة مختصاتش به نكات جالبی اشاره
مسی كنسد .بسه درسستی خواهان تفكیسك قوا در ایران اسست .برای آن دوره،
احتمال پذیرفتنسی اسست كسه اعضای مجلس تنظیمات از سسوی پادشاه
منصسوب شوندو كارشان » منحصسر بسه نوشتسن قانون و مواظبست اجرای
قانون اسسست« مجلس تنظیمات بسسه هیسسچ وجسسه در عمسسل دیوان مداخله
نخواهد كرد .بطور كلی جداكردن اختیار اجرا از اختیار قانون سر منشاء
نظم دولت است.
كمسسی بسسه جزئیات مسسی پردازد .اول كاری كسسه مسسی كننسسد تعییسسن قواعسسد
مشورت است .بر برابری اعضای مجلس تاكید می كند و البته بدیهی
است كه هر مجلسی باید رئیسی نیز داشته باشد كه به واقع ادارة
كننده آن مجلس خواهسد بود .سسستی برنامسه از آن جسا مشخسص مسی
شود كه اعضای مجلس ،به گفتة فرخ خان ،هر قانونی را كه مصحلت
بداننسد ،طرح آن را اول بایسد بسه اطلع شاهنشاه برسسانند و از زبان شاه
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می نویسد كه » هر طرحی كه پسند خاطر ما باشد ممضی خواهیم
داشست و هركدام را نپسسندیدیم یسا رد خواهیسم كرد و یسا موافسق مصسلحت
تغییسر و تبدیسل خواهیسم داد« .علوه بر آن ،هرچسه كسه بسه امضای شاه
نرسد » ،طرح قانون« است كه برای هیچ كس لزم الجرا نخواهد بود
و از آن سسست تسر ایسن پیشنهاد بود كسه » اغلب تصسور مسی كننسد كسه آن
چسه مجلس تنظیمات قرارداد بایسد همانطور بشود .نخیسر چنیسن نیسست«
مجلس تنظیمات از پیش خود نه رای دارد و نه حكم ) (343-4و كار این
مجلس » فقسط در ایسن اسست كسه هسر چسه پادشاه مسی خواهسد اسسباب
اجرای آن را فراهسسسم بیاورد و مواظسسسب اجرای حكسسسم پادشاه بشسسسد« .
بالخره » ،وضسع مجلس تنظیمات بجهست مزیسد قدرت پادشاه اسست نسه
به جهت تحدید تسلط سلطنت « .45و اگرچه می نویسد » آنچه وزرای
مسا تصسور مسی كننسد ایسن مجلس دیگسر اسست آن مجلس را مجلس وكل و
پارلمنسسست و مجلس ملی مسسسی گوینسسسد و هیسسسچ مناسسسسبتی بسسسه مجلس
تنظیمات ندارد«) .(345آنچسه از جمسع ایسن دیدگاه های متناقسض روشسن
مسی شود ایسن كسه ،فرخ خان مسی خواهسد بدون ایسن كسه قدرت نامحدود
شاه تحست هیسچ گونسه كنترلی قرار بگیرد -بسه واقسع خواهان ازدیاد قدرت
پادشاه است -اوضاع مملكت بهبود یابد كه البته ،همانطور كه خود در
مواردمكرردر برخورد بسسه اهتمامات دیگران اشاره كرده بود ،چنیسسن كاری
هیسچ ضمانست اجرائی ندارد .یعنسی پسس از آن همسه مباحسث جان دار و
 45در اصل »تحديد سلطنت« به صورت »تجديد سلطنت= آمده است كه بي گمان
نادرست است .نگاه كنید به يادداشت آقاي اصفهانیان در ذيل صفحه .345
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پرمایسه در خصسوص تفكیسك شیوه های حكومست و ضرورت قانونسی كردن
شیوة اداره امور در ایران ،تفكیسسسك قوا ،بسسسه ناگهان ،خواننده بر گشسسست
مسی كنسد بسه همان سسطر اول .بسه عبارت دیگسر ،بسا آن همسه مباحسث جان
دار و درست ،ریش و قیچی مجلس تنظمیات را فرخ خان ،هم چنان به
دسست شاه خودکامسه و مسستبد مسی سسپارد .و امسا ،اگسر چنیسن كاری
حلل مشكلت بود ،كه بدون مجلس تنظیمات نیز می توانست باشد.
هسر چسه كسه پیشتسر مسی رویسم ،سسستی راه حسل های فرخ خان عیان تسر
مسسی شود .برای محكسسم كردن چفسست و بسسست حاكمیسست اختیاری ،ایسسن
عبارت نیز در این كتابچه خواندنی است كه نه فقط نمایندگان مجلس
تنظیمات هیسچ گونسه مصسونیت قانونسی نداشتنسد بلكسه » هسر یسك از اجزای
مجلس كسه از احكام ایسن دسستخط تخلف نمایسد رئیسس مجلس از جانسب
خود اختیار مطلق دارد كسسسسه اورا ازنوكری دولت اخراج نمایسسسسد« باایسسسسن
حسساب روشسن شسد كسه مجلس تنظیمات اگسر بسا ایسن مختصسات تشكیسل
می شد ،در عمل به صورت مجمعی از بله قربان گویان درمی آمد كه
نمسی توانسست حلل هیسچ مشكلی باشسد .مسستبد اعظسم ،هسم چنان بر
آن مجمسع قدرت نامحدود داشست و بدیهسی اسست هسر كسسی كسه قدرت
نامحدود داشتسسه باشسسد ،از آن اسسستفاده نیسسز خواهسسد كرد .در وارسسسیدن
مفهوم و محتوی ایسسن كتابچسسه جالب اسسست كسسه از كجسسا آغاز كرده بود و
سسرانجام بسه كجسا رسسید .البتسه سچندین دهه بعد در مشروطسه كوشسش
مسسسی شود كسسسه قدرت مسسسستبد اعظسسسم محدود شود ولی در دورة تجدد
طلبسی قلبسی رضسا شاه و محمسد رضسا شاه ،كسه قدرتشان بر روی كاغسذ

150

محدودو درواقعیست زندگسی نامحدود بود ،نتیجسة ایسن شیوه نگریسستن بسه
مجلس و اداره امور روشسسن تسسر از آن اسسست كسسه توضیسسح زیادی بطلبسسد.
وقتسی ایسن چنیسن مسی شود ،بدیهسی اسست مجلسسی كسه بر چنیسن بنیان
های لغزانسسی اسسستوار باشسسد ،در صسسد سسسال بعدش بسسه صسسورت همان
مجالس فرمایشسسی در مسسی آیسسد كسسه مختصسساتش را مسسی شناسسسیم و
عملكردش هسم عیان تسر از آن اسست كسه تفسسیر پذیسر نیسز باشسد .باری،
كتابچسسسه فرخ خان بسسسسا ارایسسسسه لیسسسستی از نمایندگان احتمالی چنیسسسسن
مجلسی ادامه می یابد و در دو صفحه آخر ،آرزوها و امیدها به صورت،
نتایسج احتمالی تشكیسل چنیسن مجلسسی جمسع بندی مسی شود كسه بسی
گمان نمسی توانسد درسست باشسد .اگسر چسه سسخن فرخ خان درسست بود
كسه» ادارة قانونسی« موجسب رفاه خواهسد شسد ولی» ،ادارة قانونسی« بسا »
مزید تسلط پادشاه« جمع شدنی نبود و در نتیجه ،بعید است كه پی
آمسد چنیسن تغییری » ،انتظام كسل دیوان ،ازدیاد مالیات ،قدرت عسسكریه«
باشد؟ ).(346-9
نمونسه های دیگری نیسز یود كسه متاسسفانه ،ره بسه جائی نسبردو بایسد بسه
انتظار نهضت مشروطه می نشستیم كه با همة كمبودها ،كوششی
ریشسسسسسه ای بود برای تغییسسسسسر اوضاع در ایران واحتمال تبدیسسسسسل ایران در
مسسیری كسه بسه قول فرخ خان شیوه حكمرانسی اش » قانونسی« باشسد
ونسسه » اختیاری« .افسسسوس كسسه بسسه قوانیسسن همان نهضسست نیسسز تسسا زمان
سسسقوط سسسلطنت در ایران عمسسل نكرده بودنسسد .برای آن دورة نیسسز ،ایران
برروی كاغسسذ» حكومتسسی قانونسسی« و در واقعیسست زندگسسی » ،حكومتسسی
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اختیاری« باقسسی مانسسد .برایسسن زمینسسه اسسست كسسه انقلب مشروطسسه مسسی
كنیم ،ولی خیر زیادی از آن نمی بینیم .یعنی نه به آزادی می رسیم
و نسه بسه رفاه اقتصسادی ،و بعسد .انقلب بهمسن پیسش می آید ونتیجه اش
همین می شود كه همه مان می دانیم .باز هم نه آن گونه كه سزاوار
ماباشسد از آزادی عقیده و بیان بهره منسد مسی شویسم ونسه رفاه اقتصسادی
داریم.
خوب ،این سرگذشت ،توضیح لزم دارد .چرایش باید بررسی شود.
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نه -سرگذشت ما
دریادداشت پیشین گفتم که ما سرگذشت جالبی داریم .بی اغراق
درست است اگر ادعا کنم که درمیان بخش عمده ای از کشورهای
جهان جزو اولین کشورهائی هستیم که شاهد نهضت ها و فعالیت
هائی برای نوسازی ساختار سیاسی مان بوده ایم .شوخی نیست.
بیش از صدسال پیش ،انقلب مشروطه را از سر می گذرانیم ولی
درسالس  2008سمیلدی،س ساگرس سباس سخودمانس سصادقس سباشیم،س سخواستهس سهای
مان هنوز همانی است که بست نشینان سفارت انگلیس در تهران در
 1906طلب می کرده اند .و گفتم که این سرگذشت توضیح لزم دارد
و چرایش باید بررسی شود.
ولی مسسا تسسا كنون درایسسن راسسستا چسسه كرده ایسسم؟ تقریبسسا هیسسچ! اگسسر خیلی
محبست كنیسم یسا یقسه ایسن دولت خارجسی را مسی گیریسم و یسا آن دیگری را.
اگر چپ باشیم از دیدگاه ما ،معلوم است كه غیر چپ ها مقصرند .اگر
راسست بزنیسم كسه دیگسر نور علی نور مسی شود ،حتسی كسسوف خورشیسد
هسسم ممكسسن اسسست بسسه خاطسسر خرابكاری چسسپ هسسا باشسسد .اگسسر مذهبسسی
هسستیم كسه بسی گمان غیسر مذهبسی هسا مشكسل مسا هسستندو برای غیسر
مذهبسی هسا هسم ،بدیهسی اسست كسه مذهسب در ایران سسرمنشاء همسة
بدبختی های ماست .من نظرم این است كه تا موقعی كه این گونه و
بسه طور مسستمر -بسا مسسئولیت گریزی تمام معتقسد بسه فلسسفه كسی بود
كی بود من نبودم باقی می مانیم و تنها به دنبال قاتل می گردیم -نه
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وارسسیدن علل و زمینسه های قتسل -كارمان بسه سسامان نمسی رسسد .برای
مدتی ،گروهی سرشان را شیره می مالند كه پاسخ را یافته اند وبعد
طولی نمسی كشسد كسه خوب هسا بسد مسی شوندو بدهسا خوب و ایسن دور
تسلسل ادامه می یابد .حرف مرا نپذیرید به تاریخ خود ما بنگرید!
و مسن برایسن اعتقادم كسه اگسر دیسر نشده باشسد دیگسر زمان آن فرارسسیده
اسسسست كسسسه خودمان جلوی آینسسسه بنشینیسسسم .از ایسسسن سسسساده انگاری و
مسئولیت گریزی تاریخی دست بر داریم كه همیشه دیگران مقصرند و
خودمان طیسب و طاهریسم .خنده دار یسا نمسی دانسم گریسه دار شایسد ،ایسن
كسه درایسن راسستا سسلطنت طلب و حزب الهسی ،چسپ وراسست و لیسبرال
همسه مثسل هسم عمسل و رفتار مسی كننسد .هسر كدام از ایسن جماعست را كسه
بگیریسد همسه قائم بسه خویسش انسد و غیسر از خودشان كسس دیگری را بسه
رسمیت نمی شناسند تا چه رسد كه برایش حق و حقوقی هم قائل
باشنسد ) مسسئولیت ولی چرا؟( .و البتسه توجسه نمسی كنیسم كسه اگسر بتوان
مسئولیت بدون اختیار را در جامعه ای پیاده كرد ،عنوان به ذهن نزدیك
ترآن جامعسه ،جامعسه ای بنده وار و بسه واقسع جامعسه ای توام بسا بردگسی
است نه جامعه ای آزاد!
البته با پیچیده تر شدن جوامع انسانی و بالمآل جامعه ایرانی ما ،این
مسسئولیت گریزی مسا هسم شكسل و شیوه های بدیسع تری بسه خود گرفتسه
است .به عنوان نمونه ،هستند كسانی كه بدشان نمی آید برای این
مشكل ما -استبداد زدگی جامعه و فرهنگ ما -یك توجیسه ژنتیك پیدا
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كنند! كه اگر این كار را با موفقیت انجام بدهند كارمان دیگر به راستی
زار می شود.
اگر مشكل ما ژنتیكی باشد:
 خودمان در پیدایسش ،حفسظ و تعمیسق ایسن مسسائل و مشكلت هیسچگناهی نداریم.
 به این ترتیب ،در رفع این كمبودها نیز ،از دستمان هم كاری بر نمیآید
 پس چه نیازی به بازنگری كرده ها و نكرده های خود در تاریخ داریم؟ولی نسسه ،ایسسن دیدگاه كسسه ژن مسسا ایرانسسی هسسا خراب اسسست بسسه تباه تریسسن
باورهای نژادپرسستانه و خود باختگسی فرهنگسی آغشتسه اسست و بایسد یسك
سره به دور ریخته شود .اگر این حرف بی ربط درست باشد پس چرا
در چنسد ماه قبسل از انقلب بهمسن و چنسد ماهسی بعسد از آن همیسن ایرانسی
ها طور دیگری رفتار می كرده اند؟
ولی می خواهم پیشنهاد بكنم كه باید به این مقوله استبداد و به این
ذهنیتسس سساستبدادزده در ایران بطور جدی و ریشسسسه ای بر خورد كنیسسسم.
یعنی با ذهنیتی باز خودمان را روی تخت تشریح بخوابانیم و در برخورد
به خودمان بی تعارف باشیم.
قبسل از هرچیسز ولی ،بایسد بیسن دو وجسه مقولة اسستبداد درایران تفكیسك
قائل شویم:
ابزار اعمال اسسستبداد ،سسساواك و سسساواما ،سسسانسور ،توقیسسف روزنامسسه و
نویسنده ،حبس و شكنجه وكشتار مخالفان
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تفكر یا فرهنگ یاذهنیت استبدادی.
منظورم از فرهنگ استبدادی هم فرهنگی است كه مشخصات زیر را
به نمایش می گذارد:
بی اعتقاد به حق و حقوق فردی
خود حقیقت بین ،یا خود مقدس بین
دوگانه نگر ،ثنویت در عرصه نگرش ،سیاه وسفید بین.
بی اعتقاد به برابری انسان ها با یك دیگر ،در زمینه جنسیت ،مذهب،
زبان … ،یعنسسی در موارد بسسسیار از تفاوت شروع مسسی كنیسسم بعسسد مسسی
رسسسیم بسسه نابرابری .اگرچسسه تفاوت داشتسسن هسسا كامل طبیعسسی و عادی
است ولی اعتقاد به نابرابری پیش زمینه استبداد در جامعه است .به
وجهی از آن كه احتمال مهمترین است به اختصار خواهم پرداخت.
ناتوان از تفكر واندیشه ورزی و مسئولیت گریز
برایسن عقیده ام كسه وقتسی در جامعسه ای ایسن فرهنسگ یسا ایسن ذهنیست
اسسسستبدادی وجود داشسسست ،ابزاراعمال اسسسستبداد هسسسم بسسسه طور اجتناب
ناپذیری درپسی آن بسه وجود خواهسد آمسد .ایسن همان روایتسی اسست كسه در
صحبت های حتی سطح بال هم در ایران از آن تحت عنوان تكرار تاریخ
اسسم مسی برنسد .تاریسخ كسه تكرار شدنسی نیسست! آن چسه تكرار مسی شود
سسسطحی نگری های خود ماسسست و اشتباهات متعدد مان .دلیسسل اش
هم این است كه ما كه تمایل عجیبی داریم به تبرئه خودمان ،كمتر به
خودمان برخورد كرده ایم .یا به قول زنده یاد احمد شاملو ،ملتی شده
ایسسم بسسی حافظسسه تاریخسسی! اگسسر بخواهسسم ایسسن نكات را بسسه تاریسسخ معاصسسر
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خودمان ربسط بدهسم مسی توان گفست كسه مسا در ایسن دو انقلبسی كسه در بال
نام بردم-س سانقلبس سمشروطهس سوس سانقلبس ساسلمی -بسسه ذهنیسست خودمان
نپرداختیسسم ،بلكسسه تنهسسا ابزار اعمال اسسستبداد را عوض كردیسسم یسسا سسدراین
انقلبس سسآخری تنهسسسا زمینسسسه پذیرش یسسسك نوع خاصسسسی از اسسسستبداد را –
سسلطنت مطلقسه را -از دسست دادیسم .سبهس سسخنس سدیگر،س سماس سدرطولس ساین
انقلب ،استبداد را نفی نکردیم بلکه ،به این نتیجه رسیده بودیم که با
شکل خاصی از آن دیگر جمع شدنی نیستیم .و خوب ،روشن است
طولی نكشید كه ابزار تازه و جدید و اشکال جدیدتر از راه رسید.
چرا برخورد بسه آن چسه كسه مسن فرهنسگ یا ذهنیست اسستبدادی می خوانسم
این همه مهم است؟
بسه نظسر مسن ،ایسن پرسسش پاسسخ سسرراستی دارد .یعنسی وقتسی پذیرفتسه
شود كسسه دانسسستن حسسق همگان نیسسست و یسسا افراد در اندیشسسه و بیان
اندیشه خود آزاد نیستند ،یا انسان ها با یك دیگر برابر نیستند ،خوب،
طبیعسسی اسسست كسسه بیان بیرونسسی ایسسن باور ،سسسازمان دهسسی سسسانسور و
گرفتسن هنرمنسد و نویسسنده وبسستن روزنامسه و مجله و سستمگری های
دیگر است.
یسا وقتی مسن دردیدگاه خودم و برای خودم حداقسل » ،مقدس« باشسم ،و
در ضمسن دو گانسه بیسن ،بدیهسی اسست كسه وقتسی كسسی بر كار مسن نقسد
مسی نویسسد مسن مسی خواهسم گردنسش را بزنسم! چرا؟ وقتسی مسن درذهسن
خودم تجسسم حقیقست محسض باشسم ،بدیهسی اسست كسه آن كسس كسه بر
من نقد می نویسد -باز در ذهنیت من -تجسم دروغ محض می شود
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و من حتی »وظیفه اخلقی« دارم تا در برابر »دروغ« بیایستم! یعنی
ایسسن بیماری نقسسد سسستیزی كسسه درایران سسسابقه ای بسسسیار ریشسسه دار و
گسترده دارد -به نظر من -از این جا می آید .یعنی ،ایران به یك تعبیر،
سسرزمین مقدسسان اسست .مسا همسه برای خودمان مقدس ایسم .برای هسر
كدام مان  ،البته دیگرانی هم هستند كه مقدس اند .یعنی اگر كسی
بر آنها هم نقد بنویسد ،باز ما دلمان می خواهد گردن منتقدرا بزنیم.
آیا فكر می كنید كه همین طور بدون این زمینه ها در این فرهنگ می
گوئیم» :زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد« ،یا این كه »ما نوكر خان
ایم نه نوكر بادمجان« و چه بسیار از این نمونه ها.
وامسا ،نمونسه دسست بسه نقدی كسه مسی توانسم از عملكرد ایسن شیوة نگرش
خدمست خواننده ارایسه بدهسم شیوه بر خورد مای ایرانسی بسه سسخن رانسی
زنده یاد شاملو در دانشگاه بركلی اسسسسست .برای منظور مسسسسن در ایسسسسن
نوشتار ،مسسن اصسسل بسسه ایسسن كار ندارم و اصسسل هسسم مهسسم نیسسست كسسه آیسسا
حرفهای شاملو در باره فردوسسی درسست بود یسا غلط ولی اگسر بسه قول
همسه كسانی كسه درایران و بیرون از ایران در میان ایرانسی هسا ،این همسه
اندر فوایسسد آزادی و دموكراسسسی شعار مسسی دهنسسد ،مابسسه راسسستی بسسه
»آزادی بسسی حسسد وحصسسر اندیشسسه« اعتقاد داریسسم و فقسسط شعار تسسو خالی
نمسسی دهیسسم ،او حسسق داشسست هسسر نظری داشتسسه باشسسد ،حتسسی دیدگاه
هائی كسه مسی توانسد كامل نادرسست هسم باشسد .مسا هنوز درك نكرده ایسم
كسسه عمسسل كردن بسسه آزادی و دموكراسسسی هزینسسه های خاص خودش را
دارد .یعنسی سهزینه شنیدن سو سگوش سسپردنس سبه آن چسه هائی كسه بسا آن
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موافق نیستیم .حال بماند كه برای رسیدن به آن چه كه درست است
یسا حداقسل عیوب كمتری دارد ،غیسر از ایسن – شنیدن همسه سسخن هسا-
هیسسچ راهسسی نیسسست .ولی وقتسسی ایسسن سسسخن رانسسی انجام شسسد ،شمسسا
بنگرید چپ وراست ،حزب الهی و شاه پرست ،لیبرال و سنتی ،درون
مرزی و تبعیدی برای كوبیدن شاملو -نسه نقسد حرفهای او كسه حسق شان
بود -بسسا بشكسسن ونقاره بسسه » وحدت« رسسسیدند .شمسسا وقتسسی بسسه همیسسن
تجربسه نگاه مسی كنیسد متوجسه مسی شویسد نسه ایسن كسه وحدت بر سسر ایسن
بوده باشسسسد كسسسه همسسسه ایسسسن دیدگاههای مختلف بر سسسسر فردوسسسسی و
جایگاهش در فرهنسگ ایران دیدگاه مشابسه داشتنسد! خیسر اگر چنیسن فكسر
كنیسد بسه گمان مسن ،اشتباه مسی كنیسد .وحدت نظسر بسه راسستی در عرصسه
سسركوب اندیشسه ورزی در ایران بود .یعنسی نكتسه ایسن نبود كسه فردوسسی
جایگاهش در تاریخ ما چیست ،بلكه وجه مشترك این دوستان این بود
كسه انسسان ایرانسی ) در ایسن جسا شاملو( حسق اظهار نظسر آزادنسه را ندارد.
دلیسسل مسسن هسسم بسسسیار سسساده اسسست .مگسسر از همان اوایسسل كار -در طول
حاكمیت این رژیم تازه -به فردوسی كم جفا شده بود .چه دشنام ها
كه به این پیر توس نداده بودند وحتی اشعار او را از كتابها حذف كردند
ولی هیسسچ كدام از ایسسن »عاشقان« فردوسسسی در داخسسل و خارج زبان باز
نكردند تا بگویند كه آقایان ،خانمها چه خبرتان است این پیر توس یكی
از مفاخر فرهنگی ماست .چرا از كتابها پاكسازی اش می كنید! ولی
وقتسی كار بسه اظهار نظسر آدمسی مثسل شاملو می افتسد ،وضع بالكسل فرق
مسی كنسد .بدون ایسن كسه وارد جزئیات بشوم ،بسه واقسع كمتسر جنبسه ای از
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زندگسی شاملو باقسی مانده بود كسه در ایسن یورش بسه آزادی عقیده انكار
نشده باشد .شاعری اش ،روزنامه نگاری اش ،خط وربط اش… خلصه
همه چیزش… خوب ،در این فضا ،شما می خواهید نقد ونقادی رشد
بكنسد؟ بدیهسی اسست كسه نمسی كنسد .و آن وقست ،شمسا یسك نمونسه تاریخسی
بسه مسن نشان بدهیسد كسه در جامعسه ای ،كشتسی نقسد و نقادی ایسن گونسه
به گل نشسته باشد و فرهنگ جامعه در خود نپوسیده باشد! این كه
مسسا بسسا تقدس گذشتسسه و اغراق در باره دسسست آوردهای فرهنگسسی مان
سسرمان را مثسل كبسك زیسر برف كرده ایسم و مسی كنیسم كسه واقعیست هسا را
تغییسر نمی دهسد .می خواهید در این فضای فرهنگی خفسه – كه تمام
اش هم گناه حكومت گران بر ما نیست -اندیشه ورزی كنیم!
و امسسا پرسسسش اسسساسی ایسسن اسسست كسسه چرا در ایران مسسا همیشسسه بسسا
استبداد روبرو بوده ایم؟ چرا این چنین ایم؟ یعنی چرا همیشه در ایران
این تفكر ویا این فرهنگ حاكمیت داشته است؟
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ده -ما و این استبداد سخت جان ما
دریادداشتهایس سپیشینس ساشارهس سکردمس کهس س ستگاهیس سبهس ستاریخ سمان سنشان
می دهد سکه درهیچس سبرهه سای ساز آن،س ما ایرانی ها حق سو حقوقس به
رسمیتس سشناختهس سشدهس سایس سنداشتهس سایم.س برخلف دیدگاهسسی كسسه گاه
تبلیغ می شود وضعیت ما در ایران قبل از اسلم و بعد از اسلم تفاوت
چشمگیری در این عرصه ندارد .البته كه در جزئیات ممكن است تفاوت
هائی باشد ولی در اصل ،تفاوتی نیست.
برای بررسسی چرائی همیشگی بودن وتداوم استبداد درایران و حتی
در ذهنیت ما ،به گمان من ،می توان به سه عامل اشاره كرد:

عامل اول :باور به تبه كاری ذاتی انسان ایرانی
از همان دوردسسست تاریسسخ ،درایران زمینسسه فلسسسفی باورهای مسسا برپیسسش
فرض تبسسه كار دانسسستن مردم اسسستوار بوده اسسست .یعنسسی ،مسسا اعتقاد
داشتیم – و من مطمئن نیستم كه هنوز نداشته باشیم -كه مردم به
سسبب سسرشت و خوی آزمندشان بسه فسساد وشسر و تجاوز بسه یسك دیگسر
گرایسش دارنسد .بسه همیسن خاطسر ،برای ایسن كسه مردم از شسر یسك دیگسر در
امان باشند لزم است برآنان كنترل اعمال شود.
قبل از آن كه شواهدی ارایه بدهم اجازه بدهید به این نكته اشاره كنم
كسه در ایسن دیدگاه ،برخورد بسه مای انسسان نسه فقسط دیدگاهسی اسست بر
مبنای آن چه كه زنده یاد مختاری ” شبان -رمگی« می خواند بلكه ما
حتسی ،در ایسن نگرش یسك رمسه گوسسفند بسی آزار نیسستیم بلكسه یسك گله
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گرگ ایسم كسه اگسر كسسی مواظسب مسا نباشسد ،یسك دیگسر را تكسه پاره مسی
كنیسسم .متاسسسفانه هسسم در متون پیسسش از اسسسلم و هسسم در متون بعسسد از
اسسلم شواهسد زیادی از گسستردگی ایسن نگرش داریسم .در ضمسن در نظسر
داشته باشید كه به این ترتیب ،زمینه اعتقاد عملی به نابرابری را هم
چیده ایم .در یك سو از ما بهتران هستند كه باید مارا كنترل بكنند و در
سوی دیگر ،بقیه ما – یعنی رعیت  -كه غنی و فقیرش در هیچ بودن و
بسی حسق بودن بسا هسم برابریسم .منظورم از هیسچ بودن در واقسع هیسچ حقسی
نداشتسن اسست .آن وقست ایسن گفتسه منصسوب بسه بهرام گور معنسا پیدا مسی
كند كه » رعیت ما ،رمه … ما بود« و سلطان عادل باید با رمه خود به
عدالت رفتار كند .46البتسسسه شواهسسسد و اسسسسناد از رمسسسه دیدن مسسسا بسسسسی
روشنگرانسسسه تسسسر اسسسست .محمسسسد غزالی ضمسسسن تبلیسسسغ حسسسق شاهان در
سیاست كردن ،چون »سلطان خلیفه ی خدا« بر زمین است ،و ادامه
مسی دهسد كسه » هیبست او چنان بایسد كسه چون رعیست او را از دور ببینسسد
نیارنسد برخاسستن و پادشاه وقست و زمانسة مسا بدیسن سسیاست و هیبست
بایدزیرا كسه ایسن خلیسق امروزینسه ،نسه چون خلیسق پیشیسن انسد كسه زمانسة
بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان است و نغوذبال اگر سلطان اندر
میان ایشان ضعیسف وبسی قوت بود بسی شسك ویرانسی جهان بود و بسه دیسن
و دنیسا زیان و خلل رسسدو جور سسلطان فسی المثسل صسدسال ،چندان زیان
ندارد كسه یسك سساله جور رعیست بر یسك دیگرو چون رعیست سستمكار شونسد
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ایزد تعالی برایشان سسسلطان قاهسسر بگمارد…« . 47چنسسد نكتسسه درباره ایسسن
عبارت قابل ذكر است .به دید غزالی جور و ستم صد ساله سلطان به
قدر سستمكاری یسك سساله رعیست بر یسك دیگسر زیان و نقصسان ندارد و از آن
گذشته ،اگر در گذشته  -كه مشخص نمی شود -می شد حداقل در
حیطسسه نظری بسسه محدودیسست سسستمكاری سسسلطان باور داشسست الن آن
محدودیست هسا معنسی ندارد چون » زمانسه بسی شرمان و بسی ادبان و بسی
رحمتان« است.
محمد باقر مجلسی درخطبه جلوس شاه سلطانحسین به سلطنت از
این هم فراتر رفته سلطنت را ادامه نبوت و امامت شیعی می داند و
حتی مدعی است که خداوند بعد از » غروب خورشید سپهر نبوت«
سلطانی رحیم از میان بندگان بر می گزیند و » مقالید فرمانروائی و
مفاتیحس سکشورگشائی»س سراس سبهس سدستس ساوس سمیس سسپارد.س سازس سآنس سگذشته،
درهمه حالت ها ،مجلسی معتقد به اطاعت محض رعیت از سلطان
است .اگر سلطان به عدل رفتار کند که وظیفه ابنای روزگار دعا به
جان سلطان است س و » اگرپادشاهان برخلف روش صلح و عدالت
باشند دعا برای صلح ایشان می باید کرد یا خود را اصلح می باید
نمود که خدا ایشان را به اصلح درآورد« . 48عبرت آموز این که حتی
وقتی سلطان ظالم می شود ،در این حالت هم گناه ظالم بودنش هم
 47امام محمد غزالي:نصیحه الملوك به نقل از حسین قاضي مرادي – استبداد درايران-
تهران  -1380ص 29
 48به نقل از سید محسن طباطبائی فر :نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی
شیعه ،نشر نی ،1384 ،صص 67-66
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چنان به گردن مردم است و باید خود را اصلح کنند تا سلطان هم
اصلح شود .مل احمد نراقی که به زمان قاجار می زیست هم حامل
همین نظر بود که وطیفه رعیت در همه حال ،دعا کردن به جان شاه
است.49س سکشفیس سیکیس سدیگرس سازس سهمس سروزگارانس سقاجارس سمعتقدس سبودس سکهس س»
سلطان ستمکار و جور پیشه چهل سال بهتر از رعیتی که مهمل و
سرخود باشند س در یک ساعت از روز« 50سابن ولید طرطوشی با تاکید
برسرشت درنده و خود خواه انسانها ،وجود سلطان در زمین را بسان
وجود خداوند برای نظام عالم ضروری می داند .او حتی از این نیز فراتر
رفته س و مدعی می شود که انسان بدون سلطان » ،چونان ماهیان
دریاهستند که بزرگشان کوچکشان را می بلعد و اگر سلطان قاهری
نداشته باشند ،امورشان سامان نمی گیرد«

51

ابوالحسن آمدی که نزدیک به دو قرن بعد از امام محمد غزالی می
زیستهس است مدعی سمی شود که سبررسی تاریخ ساسلم سنشان می
دهدس سکهس س»س سهرس سگاهس سدرس سمیانس سمردمس سسلطانیس سوجودس سنداشت،س سمردمان
چونان گرگانی درنده و گوسفندان پراکنده ای بوده اند که بعضی را از
شر برخی دیگر بقا و امان نبود .نه دین و سنت را نگه می داشتند و
نه واجبی را عمل می نمودند« .52پیش از آن که شواهدی دیگری ارایه
 49به نقل به نقل از حسین قاضي مرادي – استبداد درايران -تهران  ،1380ص 74
 50به نقل از عبدالوهاب فراتی :اندیشه های سیاسی سید جعفر کشفی ،قم،
 ،1378صص 167-166
 51به نقل از از سید محسن طباطبائی فر :نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی
شیعه ،نشر نی ،1384 ،صص 88-87
 52به نقل از همان ،ص 88
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نمایم ،بد نیست تا به همین جا ،پی آمدهای این نگرش را فهرست
وار بررسی کنیم.
ضرورت کنترلرابطه سالری به جای ضابطه مندی .چون باید حداکثر دقتصورت گیرد تا کسانی که » ناباب« هستند به قدرت نرسند.
زمینهس سسازیس سبرایس سپذیرشس سوس س»س سمشروعیتس سبخشیدن«س سبهاستراق سمع و جاسوسی تا » کینه ها و حسادت هائی را
که در ذات انسان هاست کشف و با آنها مقابله کنند«.
البته روشن است که اگر این اقدامات صورت نگیرد » ،هر آینه یک دیگر
را مثل سباع بر و ماهیان بحر می درند و به فساد و افنای یک دیگر
مشغول می شوند و عالم را به هرج و مرج ] می کشانند[ و نظام را
53

مختل می گردانند«

امام فخسسسر رازی در جامسسسع العلوم بسسسه زبان دیگری همان دیدگاه را بسسسه
نمایسش مسی گذارد .دیدگاهسش اندكسی كلی تسر اسست یعنسی نسه فقسط
درایران كسه » تماس و ارتباط انسسانها اغلب بسه سستم و تجاوز بسه حقوق
دیگران مسسی انجامسسد« و در نتیجسسة ایسسن تقسسسیم كار » ،جامعسسه نیازمنسسد
نظامسی اسست كسه انسسانها را از ظلم بسه یسك دیگسر باز دارد كسه ایسن ،كار
پادشاه اسسست .«.امام فخسسر رازی نیسسز ماننسسد غزالی خلیفسسه خدا بودن
54

پادشاه را تكرار می كند

 53به نقل از همان ،ص 90
 54به نقل به نقل از حسین قاضي مرادي – استبداد درايران -تهران  ،1380ص

165

29

نجسم الدیسن رازی در مرصسادالعباد روشسن تسر وصسریح تسر سسخن مسی گویسد.
بسه عقیده او » ،پادشاه چون شبان اسست و رعیست چون رمسه .و اگسر در
رمسه بعضسی قوچ بسا قرن باشسد و بعضسی میسش و بسی قرن ،صساحب قرن
خواهسد كسه بر بسی قرن حیفسی كنسد و تعدی نمایسد) ،شبان( آفست او زایسل
كند«.55ابن جماعة از متفكرین قرن هفتم هجری هم بر این باور بود كه
» دلیسل لزوم سسلطان خوی تجاوز گری انسسانهاست و او آنان را از ظلم
بسه یسك دیگسر باز مسی دارد« .56البتسه نمونسه بسسیار زیاد اسست ولی همیسن
چند مورد فعل كفایت می كند .آن چه در بازخوانی این نمونه ها عبرت
آموز اسسست ایسسن كسسه اندیشسه ورزان مسسا نسه فقسط برای سساختار حكومسست
اسستبدادی در ایران یسك توجیسه » منطقسی« تراشیده انسد بلكسه برای ایسن
سساختار عملكرد ویژه ای هسم در نظسر گرفتسه انسد .همان گونسه كسه ابسن
جماعسه مسی گویسد ایسن عملكرد بسه واقسع جلوگیری از ظلم انسسانها بر یسك
دیگر است .البته مفصل ترین وصریح ترین مباحث را در باره این نگرش
بسه انسسان ایرانسی در كتاب سسیاست نامسه نوشتسه خواجسه نظام الملك
مسسی توان خوانسسد كسسه در سسسرتاسر كتاب ،خواجسسه نگران »خروج خوارج«
اسست .بسه سسخن دیگسر ایسن تمایسل بسه بزهكاری بسه قدری زیاد اسست كسه
سسسسسلطان و آدمهای دور وبرش كاری غیسسسسر از پائیدن ودر صسسسسورت لزوم
سسركوب مردم ندارنسد .در راسستای همیسن نگرش كلی اسست كسه برای
نمونسسه خواجسسه نظام المللك مسسی گویسسد » ایزد تعالی در هسسر عصسسری و
 55به نقل از همان ،ص 30
 56به نقل از همان،ص 34
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روزگاری یكسی را از میان خلق بر گزینسد و او را بسه هنرهای پادشاهانسه و
سسستوده آراسسسته گرداندو مصسسالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد ودر
فسسساد و آشوب و فتنسسه را بدو بسسسته گرداندو هیبسست و حشمسست او اندر
دلهسا و چشسم خلیسق بگسستراندتا مردم اندر عدل او روزگار مسی گذارندو
امن همی باشندو بقای دولت همی خواهند…« .57و یا به قول خواجه،
» پادشاه نیسك پدیسد آیسد و اهسل فسساد را مالش دهسد« 58البتسه ایسن را هسم
بگویسسم خواجسسه تسسا آن جسسا پیسسش مسسی رود كسسه » سسسلطان كدخدای جهان
باشسسد«و »جهانیان همسسه عیال و بنده اوینسسد« .59غزالی كسسه پیشتسسر بسسه
گوشسسسسه هائی از نظریاتسسسسش اشاره كرده بودم ،در توجیسسسسه حاكمیسسسست
اسستبدادی ایران حتسی قدم فراتر گذاشته معتقسد اسست كسه سلطان كسه
سسسایة هیبسست خدای برروی زمیسسن اسسست و چون » برگماشتسسه خدای
است بر خلق خویش« ،نمی تواند »محل صدور شر باشد« .به عبارت
دیگسر ،حتسی وقتسی در جامعسه شسر داری دلیسل اش نسه غیسر كارآمدی ایسن
نظام مستبد سالر ،بلكه ،این است كه » امروز بدین روزگار آن چه بر
دسسست و زبان امیران مسسا مسسی رود اندر خورماسسست و هسسم چنان كسسه بسسد
كرداریسسم و بسسا خیانسست و ناراسسستی و ناایمنسسی ،ایشان نیسسز سسستمكار و
ظالمنسسد… .60«.فعل بسسه تناقضسسی كسسه در دیدگاه اندیشسسه ورزانسسی چون
 57به نقل از طباطبائي :درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سیاسي درايران1372 ،ص
43
 58به نقل از همان ،ص 14
 59همان ،ص 17
 60همان ،ص 98

167

غزالی وجود دارد نمسسسسسی پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او اگسسسسسر
مردم بسه ذاتسه تبسه كار نباشنسد دلیلی بروجود یسك شبان نیسست ،بسا ایسن
همسه ،وقتسی كسه سسلطان یسا همان شبان بسه جای این كسه عادل باشسد و
با »رعیت« خود كه به قول بهرام گور ،رمه او بود ،به عدالت رفتار كند،
سستمكاری مسی كنسد و ظالم مسی شود باز هسم گناه همیسن مردم اسست
كسسسه هسسسر چسسسه مسسسی بیننددر خور شان اسسسست .یعنسسسی نسسسه گناه از نظام
فردسسالر و اسستبدادی بلكسه باز گناه از مردم اسست ،یعنسی مسی خواهسم
بگویم كه كسانی چون غزالی نه فقط می كوشند استبداد رادر ایران
توجیسه نماینسد ،بلكسه مسی كوشنسد كسه آن را از همسه پسی آمدهای مخرب
اش نیز تبرئه نمایند.
بسا ایسن بررسسی مختصسراز نگرش فلسسفی ،عامسل دوم را مورد نظسر قرار
می دهیم.
عامل دوم ،در این مصیبت تاریخی ما ،مقدس تراشی است.
عجالتا به داستان هائی كه در باره فر شاهی و برگزیده بودن شاهان
و نكات مشابسه داریسم نمسی پردازم .ولی نكتسه ایسن اسست كسه اگسر مای
ایرانسسی ،در ذهنیسست تاریخسسی خود ،همسسه مان تبسسه كار بوده باشیسسم و
نیازمند یك آقا بالسر ،تا در صورت لزوم بر سرمان بكوبد و از ستمگری
مسا بر یسك دیگسر جلوگیری نموده باشسد ،روشسن اسست كسه ایسن آقسا بالسسر
نمسسی توانسسد – از نظسسر مشكلت اجرائی ایسسن نگرش مسسی گویسسم -مثسسل
خودمان باشد.
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دلیسل اش هسم سساده اسست .اگسر ایسن آقسا بالسسر مثسل خودمان باشسد كسه
بخواهسسد بسسه مسسا زور بگویدو نگذارد آن چسسه كسسه بنسسا بر »طبیعسست خود« -
براساس این دیدگاه  -می خواهیم انجام بدهیم ،را انجام بدهیم ،كه
طبیعی است ،ما هم دور یك دیگر جمع می شویم و می زنیم پدرش
را در می آوریم .به سخن دیگر ،وقتی بزهكاری ذاتی انسانها را در این
فرهنگ پذیرفتیم ،این عامل دوم – یعنی اعتقاد به یك عامل بازدارنده ،
بسه صسورت مقام یسا شخصسیتی جدا از خود مسا -نیسز اجتناب ناپذیسر مسی
شود.
ولی ،در گسسسترای تاریسسخ خود چسسه كرده ایسسم؟ یسسا بسسه سسسخن دیگسسر ،ایسسن
مشكل را چگونه برای ما حل كرده اند؟
به گمان من در ذهنیت تاریخی ما درایران این مسئله با تلفیق مذهب
و سلطنت » حل« شده است.
در ایران قبسسل از اسسلم ،شاه را بسسه اهورمزدا نزدیسسك مسی كنیسسم و البتسسه
خودشاهان نیسز در ایسن باره كسم برای مسا كتیبسه و سسنگ نوشتسه بسه جسا
نگذاشته اند .وقتی آدم این سنگ نوشته ها را می خواند براو حرجی
نیست اگر گمان كند كه این پادشاهان دائما با اهورمزدا در ارتباط بوده
اند -در اغلب موارد ادعا بر این است كه من فلن كار را چون اهورمزدا
از من خواست كرده ام و ازاین قبیل .برای این كه حرف بی مدرك نزده
باشم بنگرید داریوش در كتیبه بیستون چه می گوید:
» خدای بزرگ اسسسسست اهورمزدا… كسسسسه داریوش را شاه كرد… داریوش
شاه گویسد اهورمزدا چون ایسن سسرزمین را آشفتسه دیسد پسس از آن ،آن را
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بسسه مسسن ارزانسسی فرمود .مرا شاه كرد .مسسن شاه هسسستم .بسسه خواسسست
اهورمزدا مسسن آن را در جای خودش نشاندم…61 «.یسسا در كتیبسسه شوش
داریوش مسی خوانیسم »،آن چسه بسه كردن آن فرمان از طرف مسن داده شسد
اهورمزدا انجام آن را برای مسن نیسك گردانیسد… آن چسه مسن كردم همسه را
بسه خواسست اهورمزدا كردم« .62از آن گذشتسه ایسن را نیسز مسی دانیسم كسه
پادشاه ساسانی براین باور بود كه از نسل ایزدان است و همان گونه
كسه دیدیسم ،كتیبسه هسا و سسكه هسا هسم گواه آن اسست» .او از جانسب خدا،
اورمزد ،مهسر یسا آناهیتسا بسه شاهسی منصسوب مسی شسد .از ایسن گذشتسه
سسعی مسی كرد تسا خود را بسه خدا شبیسه سسازد ،همان طور كسه شكسل
تاجسش در نقسش برجسسته هسا و سسكه هسا نشان مسی دهسد… .از همان
زمان اردشیر با تاج برج شكل كه از تاج اورمزد الگو برداری شده است
روبه رو می شویم…«

63

در ایران بعد از اسلم كه شاه می شود » قبلة عالم« و» سایه خدا«
) ظسل ال( و كار بسه جائی مسی رسسد كسه مسا حتسی سسایه سسلطان هسم
پیدا مسسی كنیسسم .مسسسعود میرزا پسسسر ناصسسرالدین شاه مسسی شود ظسسل
السسلطان و كار ایسن مقدس تراشسی دراندیشسه مسا بسه جائی مسی رسسد
كسه حتسی وارد حوزه ضرب المثسل هسا مسسی شود و مسا مسسی شنویسسم كسه
» دسستی را كسه حاكسم بسبرد دیسه ندارد«  .در ایسن صسورت وقتسی حاكسم بسه
 61به نقل از قاضي مرادي ،ص 67
 62به نقل از همان ،ص 67
 63دوشن گیمن :دين ايران باستان ترجمة رويا منجم تهران  ،1375ص 36-335
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این صورت از دسترس بدور باشد آن وقت این بندگان بی مقدار كه نه
اختیار زبانشان دسست خودشان اسست و نسه اختیار زندگسی شان ،مسی
تواننسد بسه او بگوینسد كسه بالی چشسم اش ابروسست .و البتسه ایسن مقدس
تراشسسسی یواش یواش ملی و سسسسراسری مسسسی شود و همان طور كسسسه
پیشتسر بسه اشاره گفتسه بودم ،ایران عزیسز سسرزمین مقدسسان مسی شود!
مسی گوئیسد نسه ،برداریسد بر كار دوسست سسی سساله تان نقسد بنویسسید.
ببینید چه پیش می آید؟ البته مقوله دو گانه بینی هم هست – یعنی
حقیقسست در برابر غیسسر حقیقسست ،یسسا نقسسد در برابر نفسسی – وقتسسی در ذهسسن
انسسان ایرانسی نقسد نفسی معنسی بدهسد » ،طبیعسی« اسست كسه بایسد بسه
» نفی« خود عكس العمل نشان بدهد!! ولی مشكل در این است كه
معنای خیلی از این واژه ها در ذهن ما روشن و مشخص نیست .یكی
دیگر از پی آمدهای مقدس تراشی ملی ما هم این است كه انتقاد و
بسه خصسوص انتقاد از خود در بیسن مسا حالت كیمیسا دارد .و ایسن دیدگاه بسه
خصسسوص درمیان سسسیاست پردازان مسسا خیلی حاكسسم اسسست .یعنسسی هسسر
كاری كه می كنند درست است اگر چه در موارد متعدد این كارها 180
درجه با یك دیگر اختلف دارد!!!
پسسس ،درایران عزیسسز ،جامعسسه مسسا بسسا همسسه مباحثسسی كسسه در باره تحلیسسل
طبقاتسسی و مبارزه طبقاتسسی و امثالهسسم هسسست همیشسسه بسسه دو گروه
منتقسم بوده است.
بالیی هاس یا به اصطلح معروف ،خودی ها یعنی صاحبان قدرت در این
مخروط اجتماعسی ایران كسه هسر لیسه بسه لیسه زیریسن خود زور مسی گویسد .و
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در این ساختار ،تنها مقامی كه زور نمی شود ولی به همگان زور می
گویسد ،شاه اسست یسا هسر كسس دیگری كسه در صسدر ایسن مخروط نشسسته
است.
پائینسی هسا یسا بقیسه كسه وجسه مشتركشان ایسن اسست كسه در بسی حقسی
كامسل بسا هسم برابرنسد .نمود ایسن بسی حقسی عمومسی در جامعسه ایسن مسی
شود كه به عنوان نمونه ،ناصرالدین شاه به همان راحتی كه نشست
و شراب مفصسلی نوشیسد تسا مسست كنسد و بتوانسد در مراسسم گردن زدن
چنسد دله دزد درباری شخصسا شركست نمایسد  -راسست و دروغ اش گردن
اعتمادالسسلطنه -بسه همان راحتسی دسستور رگ زدن امیسر كبیسر را مسی
دهد و این كار را هم می كنندو آبی هم از آبی تكان نمی خورد .قاتل
امیسر هسم برای  50سسال برآن مملكست بسا قدرت وصسلبت تمام حكسم مسی
راند تا سرانجام با گلوله میرزا رضای كرمانی از پا در می آید و تازه بعد
از آن هم ،می شود شاه شهید!! این بی حقی عمومی هم درعمل،
یعنی در این چنین ساختاری ،نه جان در امان بود و هست و نه مال و
نسسه ایرانیان دراظهار عقیده آزادی دارنسسد .البتسسه پذیرش ایسسن بسسی حقسسی
عمومسی ،آن چنان در تاروپود باورهای مسا ریشسه مسی زنسد كسه وارد حوزه
ضرب المثسل هسا -كسه بسه گمان مسن بازتاب فرهنسگ اجتماعسی هسر جامعسه
ای اسست -مسی شود و بسه همیسن خاطسر اسست كسه مثل ،مسا مسی گوئیسم
»مرغی كه بی وقت بخواند ،باید سرش را برید« .ناگفته روشن است
كه هیچ گاه نیز چرائی این كار را به پرسش نمی گیریم.
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ابن قتیبه که در قرن سوم هجری می زیسته است ،س رابطه دین و
سلطنتس سراس سنیکوس سبیانس سمیس سکند.س ساوس سمیس سگویدس سکهس سدینس ساساسس سوس سپایه
پادشاهیس ساستس سوس سپادشاهیس سهمس سحافظس سدینس سوس سادامهس سمیس سدهدس سکه
پادشاهیس سبدونس ساساسس سباقیس سنمیس سماندس سوس سالبتهس ساساسس سهمس ساگر
محافظت نشود از دست خواهد رفت » ،به تحقیق ،آنچه محافظتی
نداشتهس سباشدس سضایعس سوس سآنس سچهس ساساسیس سنداشتهس سباشد،س سویرانس سمی
64

شود«

ملحسین واعظ کاشفی هم می گوید» ،بی قاعده شریعت هیچ حق
درمرکز خود قرار نگیرد و بی ضابطه سیاست ،کارشرع و دین نظام
نپذیرد«س سالبتهس سفردوسیس سگرانس سمایهس سهمس سبهس سقافلهس سمیس سپیونددس سوس سمی
فرماید:
نه ازپادشاه بی نیاز است دین
نه بی دین بود شاه را آفرین
درهمین راستا ،ابن ازرق به تعبیری می زند به سیم آخر و مدعی
می شود که » خداوند وسیله سلطان آدمیان را بیشتر از قرآن از بدی
ها ومعاصی باز می دارد« .روزبهان خنجی معتقد بود که » هیچ امر
پادشاه را ضرورتر از حفظ شریعت نباشد« .به نظر کشفی » ،دولت
تنها نیازمند دین نیست بلکه نیاز دین به دولت شدیدتر است و بدون
آن ضایع می شود« و تا آنجا پیش می رود که می نویسد » امارت و
 64از سید محسن طباطبائی فر :نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه،
نشر نی 1384 ،ص 92
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سلطنت بدون دین طریقه معیشت و معاشرت حیوانات است« .البته
دین هم بدون سلطنت » ،غیر متحقق الوقوع« است.65
به اعتقاد من ،این تلفیق مذهب و سلطنت از جمله به این خاطر لزم
است تا ابزارهای لزم برای همگانی و سراسری کردن » ترس« که در
عینس سحالس سبرایس سادارهس ساموردریکس سحاکمیتس سوس سفرهنگس سمستبدانهس سو
خودکامهس سلزم ساست،س سفراهمس سشود.س سنکتهس ساین ساستس سکهس سدرس ساین سچنین
حکومت و فرهنگی ،کامل ترین شکل فرمانبرداری منفعلنه لزم است
و این فرمانبرداری منفعلنه ،علوه بر ابزارهای لزم -نیروهای سرکوب
وس ساعمالس سقهرس سدولتی-س سبهس سزمینهس سهایس سفرهنگیس سمناسبس سهمس سنیازمند
است .به سخن دیگر ،وجود این زمینه ها به مانند روغنی عملکرد این
ابزارها را تسهیل می کند .66به گفته ابن طقطقی » ،هیبت« -همین
ترسس سوواهمهس سایس سکهس سپیشترازس سآنس سسخنس سگفتهس سبودم-س سحافظس سنظام
سلطنت است س که به این وسیله نظم جامعه محفوظ می ماند و از
آزمندی رعیت جلوگیری می شود .ابن قتیبه به شیوه دیگری بر همین
نکته تاکید می کند و سلطان را به آتش تشبیه می کند و استعاره
اش هم این است که نباید به » آتش« نزدیک شد چون می سوزاند و
البتهس سکهس سآتشس سمنشاءس سنورهمس سهستس سوس سالبتهس ساگرس سنورس سنباشد،س سزندگی
آدمیان لنگ می ماند .نکته جالب این که اندیشمندان شیعه ،سلطان
را مقید به دستورات دین ،عدالت و اعتدال می کرده اند ولی در این
 65به نقل ا زهمان صص 97-93
 66بنگرید به منتیسکیو :روح القوانین ،1975 ،صفحات  ) 33-23به انگلیسی(
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کهس سقدرتس ساشس سمطلقس ساستس سوس سبحثس سبرس سنمیس سدارد،س سمحدودیتیس سوجود
نداشت و دلیل اش هم این بودس که » در غیرس این صورت اختلل در
67

هیبت سلطانی و بالتبع نظم کیهانی پیش خواهد آمد«

قبسسل از ادامسسه مطلب ،اجازه بدهیسسد كسسه نتیجسسه گیری ام را از بررسسسی
همین دو عامل خدمت تان عرض بكنم.
اول ،پیشتر هم گفته ایم که به ادعای نظام الملک ،سلطنت تقدیری
الهی است که تحقق آن خارج از تدبیر بشر است و غزالی نیز فراتر
رفته و » ظل ال« بودن شاه را نشانه آن می داند که اطاعت از او نیز
» مقدس و تکلیف شرعی« است .و اما پی آمد این قدسی شدن و
مقدس تراشی » ،قضا و قدری شدن توجیه ظلم و بی عدالتی موجود
با مشیت الهی است«

68

دوم،س یكسسی از شوربختسسی های مسسا در طول تاریسسخ ایسسن بود كسسه سسدراغلب
موارد ،بزرگان عرصه اندیشه ما مدافعان این نظام معیوب بوده اند و
حتی اگر ،فرزانگانی هم بودند كه به انتقاد از این نظام برآمده بودند و
ای بسسا حتسی جانشان را برسسرآن گذاشتنسد -نسه كلیست ایسن نظام بلكسه
تنها شیوة اجرایش را به نقد كشیده بودند .یعنی در اغلب موارد انتقاد
یه این صورت در آمسد كه شاه بایسد عادل باشسد و به عدل رفتار كند -نسه
این كه یك نفر نباید اختیار جان و مال مردم را در دست بگیرد .یعنی ما
 67از سید محسن طباطبائی فر :نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه،
نشر نی 1384 ،صص 107-103
 68از سید محسن طباطبائی فر :نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه،
نشر نی 1384 ،ص 113

175

در انتقادمان از ایسن نظام اسستبدادی هیسچ گاه بسه ریشسه نرفتیسم بلكسه در
سسطح ماندیسم و تفریبسا بطور دایسم اندرز نامسه نوشتیسم .در سسطح ماندن
باعث شد كه تنها شیوه های بروز استبداد در ایران تغییر كردولی خود
استبداد باقی ماند و البته هزینه هایش هم باقی ماند.
دراینجا این سئوال پیش بیاید كه خوب ،مای ایرانی چرا این بی حقی
عمومی را تحمل كرده وتاب آورده ایم؟
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یازده -ذهنیت جمعی و بی حقی عمومی ما
دریادداشت پیشین پرسیده بودم که خوب ،مای ایرانی چرا این بی
حقی عمومی را تحمل کرده و تاب آورده ایم؟ پاسخی که من برای
این پرسش دارم این است که در ذهنیت تاریخی من و شمای ایرانی،
بسه دلیسل گوناگون» ،مسن« شكسل نگرفست .یعنسی مسن ایرانسی همیشسه »
ما« بوده ام .البتسه كلی هسم به این فخر فروختیسم كه فردگرا نیسستیم و
از این حرفها و از دیگران متمدن تریم و با اخلق تر و از این قبیل .ولی
در نظسر نگرفتیسم كسه وقتسی در ذهسن مسن ایرانسی » ،مسن« شكسل نگیرد،
من ،به قول معروف ،توسری خورم ملس می شود .چون وقتی من در
ذهسن خودم هسم كسسی نباشسم ،خوب طبیعسی اسست كسه حسق وحقوقسی
هم ندارم یا اگرحق و حقوقی نداشته باشم ،برای من پذیرفتنی می
شود .و امسسا چرایسسش بسسه نظرمسسن ایسسن اسسست كسسه در فلت قاره ایران –
حداقسل در بخسش عمده ای از آن -فرد برای ایسن كسه بتوانسد در وحدت بسا
زمین برای گذران زندگی مادی خود تولید كنسد ،می بایسست ابتدا عضسو
یك جماعت می شد تا آن جماعت ،با كار جمعی خود شرایط ابتدائی
تولید را فراهم می كرد .به سخن دیگر:
در ایران وضع به این صورت در می آید:
فرد ⇐ جماعت ⇐ زمین
در حالی كه در اروپا برا ی مثال وضع به این صورت بود:
جماعت ⇐ فرد ⇐ زمین
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همان طور كسسه مشاهده مسسی شود در ایران بیسسن فرد وزمیسسن ،جماعسست
می آید در حالی كه در اروپا -برای نمونه ،ارتباط فرد با زمین بلواسطه
اسست و شایسد بسه همیسن خاطسر اسست كسه در ایران  ،تولیدمان جمعسی،
برداشست محصسولمان هسم جمعسی ،زندگسی مان هسم جمعسی اسست .مسن
براین باورم كه در این چنین فضائی ،البته بدیهی است كه ،فردیت و یا
اعتقاد به فردیت هم شكل نمی گیرد.
برای حسن ختام بنگرید به این توصیف استاد باستانی پاریزی از این
جماعت ها:
» كشاورزی و ثروت این قوم بسته به بارندگی سال است ....بنای
كشاورزی كوهستان بر شش اصل :آب ،زمین ،گاو ،تخم،كود و كار
نهاده شده محصولی كه بدست می آید بهمین تناسب تقسیم می
شود ...آهنگر و نجار ده تمام كار برزگران و وسائل كشاورزی ارباب را
در تمام سال مجانا می سازند ...خود زارع در كنار آهنگر گرز می زد
كارش خیلی خیلی زود به راه می افتاد .هم آهنگر و هم نجار می
دانستند كه فردا در محصول شریكند ...حمامی و سلمانی هم همین
طور بودند .خدمات عمومی بود .زارع و ارباب مجانا به حمام می رفتند.
حمام ده وقفی بود ...آخرین خرمنی كه كشیده می شد خرمن
حمامی ها و سادات بود .زارعین گاو و گرجین به آنها قرض می دادند
تا می كوفتند و باد می دادند و بار آن را می بردند ...بعضی كارها
بصورت عمومی و حشر انجام می شد .ساختن برج ها ...كندن راپین
) جوی پیش قنات تا استخر( شش دانگی و عمومی بود .بستن بند
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بر رودخانه...عمومی بود ...مبارزه با ملخ عمومی و ششدانگی بود...
هنگام خرمن كشی ،زارع یك ناهار به همه حاضران كه ده بیست نفر
بودند  -می داد كه به "چاشت خرمن "معروف بود ....سهم تنقیه
قنات و مرسوم را در سر همین خرمن بر می داشتند .گاهی تخم
سال بعد هم سرخرمن برداشت می شد .احداث باغ ....به صورت
حشر انجام می گرفت .در مركز ده اعلم می شد كه فلن خواجه یا
حاجی ...می خواهد باغ بریزد .از فردا ،از تمام دهات اطراف ومركز ده
روستائیان بیل خود را بر می داشتندو به آن محل می رفتند و زمین را
دسته جمعی می كندند ....كندن و "دنده ریزی" )تخم درخت كاشتن(
در زمستان انجام می شد.«...
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به جای نتیجه گیری:
بهس سعنوانس سنتیجهس سگیریس ساینس سچندس سیادداشتس سدربارهس ساستبدادس سوس سفرهنگ
استبدادی ما چه می توان گفت؟س در كنار آنچسه هایسی كسه خود كرده و
مسی كنیسم ،در سسطح اجتماع و در گسسترای تاریسخ طولنسی مان ،مسا بسا
دوشیوة نگرش و دو دیدگاه روبرو بوده ایسسسم كسسسه هسسسر كدام بسسسه سسسسهم
خویسش در تدارك زمینسه پذیرش اسستبداد و قوام بخشیدن بسه آن كارسساز
بوده اند .از یك سو ،در نگرش غیر مذهبی یا سكولر ،نگرش سلطنت
مطلقه را داشتیم كه موجودیت جامعه را در فرد شاه خلصه می كرد.
 69باستاني پاريزي :سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت
گاه ،چاپ دوم ،تران  ،1362ص 569-572
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از سوی دیگر ،می توان به نگرش دیگر به عنوان نگرش ایمان سالران
اشاره كرد كسسه مبلغ پوچسسی ایسسن زندگسسی بود و برای بهشسست وجهنسسم و
زندگسسسی ابدی تبلیسسسغ مسسسی نمود .از آن گذشتسسسه در تمام طول تاریسسسخ
پیوسستگی تنگاتنگسی نیسز بیسن ایسن دو وجود داشتسه اسست كسه همان طور
كسه بسه اشاره گفتسه شسد بسه هیسچ وجسه تازه نیسست و بسه ایران بعسد از
اسسلم و یسا ایران بعسد از صسفویه محدود نمسی شود .البتسه نبایسد و نمسی
توان منكسسر تغییرات و تحولتسسی شسسد كسسه از صسسفویه بسسه ایسسن سسسو صسسورت
گرفته است  .به گوشه هائی از آن در جای دیگر اشاره كرده ام ولی
در عین حال این را می دانیم كه » پادشاه ساسانی بر این باوربود كه
از نسسل ایزدان اسست«  ،نسه فقسط از جانسب اهورمزدا بسه شاهسی منصسوب
شده اسست بلكسه » سسعی مسی كرد تسا خود را بسه خدا شبیسه سسازد «.
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تلفیسق ایسن دو ،ایسن مشكسل اضافسی را ایجاد مسی كرد كسه نسه فقسط شاه
قدرقدرت تسر مسی شسد و یسا در چشسم مردم ایسن گونسه بسه نظسر مسی آمسد،
بلكسه مردم نیسز خود را در برابر چنیسن موجود قدرقدرتسی كسم قدر تسر و بسی
حقوق تر می دیدند .همین جا بگویم كه مشكل اصلی ایمان سالری
این نیست كه از بهشت و جهنم سخن می گوید و می كوشد آدمیان
را با وعده زندگی ابدی در بهشت به كردار نیك فرا بخواند .ولی وقتی
توجه به زندگی پس از مرگ به جائی می رسد كه مومنان به زندگی
در این دنیا كم توجهی می كنند ،این جاست كه به اعتقاد من نقض
غرض می شود .بطور كلی باید گفت كه اگر این دو نگرش را نداشتیم
70گیمن ،دوشن :دين ايران باستان ،ترجمة رويا منجم ،تهران ،1375 ،صص 335-36
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و اگسر درگسسترای تاریسخ مان ایسن دو در هسم مخلوط نمسی شدنسد ،نادیده
انگاشتسن فردیست فرد هسم  ،به گمان من ،نمسی توانسست بسه این آسسانی
عمل گردد.
مسسئله ایسن نیسست كسه در عرصسة نظری چسه بایسد مسی شدو یسا چسه بایسد
اتفاق مسسی افتاد ولی در عرصسسه واقعیسست ،آنچسسه در ایران داشتیسسم و بسسه
ویژه از زمان صفویه به این سو ،موقعیتی غالب یافت ،تركیبی بسیار
ناهنجار از ایسسن دو بود .ایسسن تركیسسب بسسه جائی رسسسید كسسه نماد اسسستبداد
سسسكولر ،شاه در ذهسسن مردمسسی كسسه بسسه خدا ایمان داشتنسسد بسسه صسسورت
»ظل ال« ) سایه خدا ( در آمد و اختیار جان و مال مردم را در دست
گرفت.
در ایسن چنیسن فضائی ،از یسك سسو هیسچ بودن فرد ) عام ( بسا همسه چیسز
بودن فرد ) خاص( قاطسسی مسسی شود .از سسسوی دیگسسر ،ایمان سسسالران
اگرچسسه هسسر روزه بسسا تكرار بخشندگسسی خالق آغاز مسسی كننسسد ،ولی چنان
داسستان های هراس انگیزی از »قدریست و قاهریست خالق« مسی گوینسد
كسه بسه راسستی هراس آور اسست .آنهسم قدرت نامحدود و قاهری كسه بسا
انبوه بسسی شماری ملئكسسه كنجكاو بر همسسه كارهای آدمیان نظارت موثسسر
دارنسد و همسه چیسز حسساب و كتاب دارد و دفتسر اعمالی هسست و سسرپل
خسسر بگیری اش یقسسه آدم را خواهنسسد گرفسست .در برابر ایسسن خالق پرقدرت،
ایسسن توی بندة بسسی مقداری كسسه حتسسی اختیار اندیشسسه و زبانسست را هسسم
نداری .حتی وقتی از این عالم هم درمی آئی ،و خود را در این جهان
خاكی می یابی ،باز هم كسی نیستی .دلیلش هم این است كه در
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برابرت سسلطانی را داری كسه نسه فقسط »قبلة عالم« كسه »سسایة یزدان«
هم هست  .و شاید به همین خاطر نیز هست كه هر آنگاه كه اراده
كنسد ،مسی توانسد تسو و نسسل ترا از روی زمیسن بر دارد و آبسی از آبسی تكان
نخورد .بسه دیگسر نگرش های تسو سسری زنسی كسه هسم و غمشان ایسن بوده
است كه توی مغز من ایرانی فرو می كنند كه هیچم و پوچ دیگر نمی
پردازم . .در این چنین بلبشوئی از هیچ بودن است كه ما در تمام طول
تاریخ درازمان ،بی پرده باید گفت ،عمدتا بند بازی كرده ایم .یعنی ،ما
خودمان كسه چیزی نبوده ایسم  ،یسا هیسچ بوده ایسم و بهمیسن خاطسر ،همسه
كوششمان صرف این شد كه به جای عمرو به فرمان زید گردن نهیم
نسه ایسن كسه بكوشیسم خود برای خویسش كسسی بشویسم و حسق و حقوقسی
داشته باشیم كه به آسانی بازیچه دست مستبدی تازه از راه رسیده
نشود .راه ظاهرا سساده تسر وعملی ترش امسا ایسن بود و یسا ایسن از كار در
آمسد كسه هیسچ بودن را بپذیریسم .وقتسی هیسچ بودن همسه جائی مسی شود،
نتیجسسه ایسسن مسسی شود كسسه هسسست .یعنسسی ،مسسا در بسسستر ذهنیسست و در
گسسترای فرهنگسی مان فرد مهسم داریسم و دیگسر هیسچ كسه همگانیسم و ایسن
اگسر عمده تریسن پیسش گزاره برای فرهنگسی اسستبدادی نباشسد بسی گمان
برای تداوم این چنین فرهنگی بسیار لزم و ضروری است.
هیچ بودن آنهم در جهانی كه همه چیز است بی تردید وحشت آفرین
اسسست  .ووحشسست هسسم بسسه نوبسسه خود سسسلب كنندة حركسست .ایسسستائی،
وقتسی همسه چیسز در حركست اسست بدتریسن نوع ،گذشتسه پرسستی اسست.
گذشته پرستی اما در گوهر چیزی غیر از محافظه كاری نیست .ترس
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ووحشت نهادی شده و محافظه كاری سخت جان یكدیگر را تولید وباز
تولید می كنند.
برای محافظسسسسسه كار نبودن و در نتیجسسسسسه آماده شدن و آماده بودن برای
دگرگونسی و زیسر ورو كردن هسر آنچسه كسه كهنسه اسست ،نترسسیدن و دلیری
لزم اسست .دلیری قبسل ازهرچیسز و بیسش از هرچیسز اعتماد بسه نفسس لزم
دارد كه با هیچ بودن همگانی مان جور در نمی آید .مادام كه محافظه
كاری توام با ملحظه كاری هست چیزی دگرگون نمی شود تا ترس و
وحشسست بریزد و مادام كسسه ترس و وحشسست نریزد ،چیزی دگرگون نمسسی
شود .و به اعتقاد من ،این است یكی از زمینه های ایستائی در تاریخ
ما.
مشكلی كسسه بسسه آن اشاره كرده ام ،در همسسه حیطسسه های زندگسسی مسسا
حضوری چشمگیر دارد .نمونه وار می گویم .در حیطة زبان كه از جمله
وسسسیلة بیان اندیشسسه اسسست هنوز كسسه هنوز اسسست بسسسیاری از بزرگان
ادبسی  -فرهنگسی مسا برای زبان " شاهنامسه " و " تاریسخ بیهقسی " تیلیسغ
مسی كننسد  .كسم نیسستند نویسسندگان و نشریاتسی كسه در داخسل و خارج از
ایران همة هم وغمشان را گذاشته اند كه در لبلی این شاهكارهای
مسلم حقایق جدید و جدیدتری را كشف كنند و هم چنین كم نیستند
كسسانی كسه مسی كوشنسد بسا همان واژگان بنویسسند و حتسی مبلغ همان
مبانسی ارزشسی زمانسه فردوسسی و بیهقسی باشنسد .همیسن جسا بگویسم كسه
قدر شناسی از بزرگان ادبی و هنری یك چیز است و این باور كه هنوز
پسس از گذشست چندیسن قرن حرف اول و آخسر از دهان ایسن بزرگان درآمده
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است ،یك چیز دیگر .در ظاهر امر ،البته كه چنین نگرشی ایرادی ندارد
و حتسی در وضعیتسی كسه داریسم بسسیار دلچسسب و جذاب هسم مسی نمایسد.
ولی با خودمان صادق باشیم آیا از این روشن تر می توان پذیرا و مبلغ
نوعی انجماد فرهنگی بود؟ اگر این سخن درست است كه با گذشت
بیسسش از هزار سسسال مسسا هنوز هماننسسد آن موقسسع نیازمنسسد فردوسسسی و
خلقیت ادبی اش هستیم ،پس در این هزار و اندی سال با این همه
ادعسسا و خودپسسسندی در ایسسن عرصسسه هسسا چسسه مسسی كرده ایسسم؟ و اگسسر ایسسن
سسخن درسست نیسست ،كسه مسسئولیت تبلیسغ ایسن آدرس غلط دادن هسا بسا
كیسست؟ ولی بسه نظسر مسن از دیدگاه دیگری نیسز مسی توان بر ایسن نگرش
خود خرده گرفسسست  .یعنسسسی ،مسسسن برآن سسسسرم كسسسه در آغاز هزاره سسسسوم
میلدی » ،شاهنامسه« یسا »تاریسخ بیهقسی« و یسا هسر شاهكار دیگسر جزئی
از تاریسخ زبان انسد نسه خود زبان .دلیسل مسن هسم ایسن اسست كسه بیسن زبان و
زمانسه پیوندیسست اندام واره ] ارگانیسك[  ،یعنسی ،زبان مسی بایسد همراه بسا
دگرگون شدن عینیست زندگسی و نحوة اندیشیدن كسه نتیجسة تحول جهان
بیرونسی ماسست دگرگون شود .از ایسن دگرگون شدن زبان گریزی نیسست
چرا كه باید امكان و شرایط لزم برای بیان اندیشه های نو وتازه فراهم
آیسسد .چون اگسسر ایسسن چنیسسن نشود ،زبان سسسهم خویسسش را در جسسا افتادن و
قوام بخشیدن بسسه آزادی ایفاء نكرده اسسست .مسسی خواهسسم بر ایسسن نكتسسه
تاكیسسد كرده باشسسم كسسه زبان متحول نشده امكانات لزم برای خلقیسست
بیشتسر را تخفیسف مسی دهسد و محدود مسی كنسد و از ایسن دیدگاه ،خدمست
گزار دیرجانسی و سسخت سسری اسستبداد مسی شود .اگسر محدودیست های
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بسسی شمار اخلقسسی ،سسسیاسی و مذهبسسی هسسم اضافسسه شونسسد ،كار بسسه
مراتسب خراب تسر مسی شود .نكتسه ای كسه اغلب فراموش مسی شود ایسن
كه واژگان نیز جان دارند و مثل هر جان دار دیگری می میرند .چارة كار
نه عزاداری برای واژگان مرده اسست و نسه دل و دخیل بستن به مسسیح
دمان مدرن ونیمسسه مدرن كسسه برای مان از گورسسستان سسسرد تاریسسخ واژگان
مرده را بیرون بكشندو بكوشند دوباره زنده شان كنند تا دربیان اندیشه
های امروزین یار ومددكار ما باشند .چنین كاری ناشدنی است و تنها
پسی آمدش اینكسه توان و انرژی ووقتسی كسه بایسد صسرف بازسسازی و ترمیسم
زبان بشود تسسا توان و قابلیسست پاسسسخ گوئی بسسه نیازهای امروزیسسن را در
دسسترس بگذارد ،تلف مسی شونسد .نتیجسسة ایسن دسسست تلف شدن های
توان و انرژی اسسست كسسه فضای اندیشیدن را تنسسگ مسسی كنسسد و ناتوانسسی
های زبان ترمیم نشده به صورت موانعی بسیار موثر و كارساز خلقیت
انسان را كاهش می دهد .به عبارت دیگر ،محافظه كاری در برخورد به
زبان كسسه از جمله عوامسسل موثسسر در توسسسعه نایافتگسسی زبان اسسست بسسه
محافظسه كاری در حوزة اندیشیدن منجسر مسی شود و بسه صسورت مانعسی
اضافی در می آید كه برای خلقیت مسئله آفرین می شود .وقتی به
خلقیت اندیشه خدشه ای وارد آید ،تغییر هر آنچه كه هست و انتقاد
از هسر آنچسه كسه هسست دشوارتسر مسی شود .لطمسه خوردن بسه خلقیست
یعنسی كمتسر شدن نسو اندیشسی و ایسن نسو اندیشسی كمتسر اسست كسه بسه
مقدس شدن آنچه هائی كه بود و هست فرامی روید .مقدس تراشی
بسسه نوبسسه هیزم خشكسسی مسسی شود برای گرم تسسر كردن تنور اسسستبداد
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سسالری  .اعتقاد و باور آگاهانسه جایسش را بسه ایمان تحمیسل شده مسی
دهدو در برخورد بسه ایسن مسسائل تحمیسل شده اسست كسه عقسل رنسگ مسی
بازد و خرد توسری می خورد و جامعه عهد دقیانوسی و ما قبل مدرن
تدوام مسی یابسد .ظواهسر جامعسه مدرن ولی مسستقل از ایسن مشكلت و
مصسائب بسه ایسن چنیسن جوامعسی راه باز مسی كننسد و آنچسه بسه دسست مسی
آید همان داستان هزار باره شنیده ی»شتر گاو پلنگ« است كه همه
چیز هست و در عین حال هیچ چیز مشخصی و معلومی هم نیست.
سخن آخر:
چه كنیم؟ یا ،چه بایدبكنیم؟
ایسسسن پرسسسسش هسسسا بر خلف ظاهسسسر معصسسسومانه شان پاسسسسخ سسسساده و
سرراستی ندارند .یا اگر هم داشته باشند ،صاحب این قلم از آن بی
خبر است .به گمان من ،باید به جد و با پشتكار ،جامعة ایرانی مان را
بسه مقبولیست آزادی متقاعسد نمائیسم .میزان اندازه گیری آزادی نیسز در هسر
جامعسه ای و در هسر فرهنگسی ،آزادی دگراندیشان در آن جامعسه و در آن
فرهنگ است .به عوض ،وجه مشخصه اندیشه های مستبد سالر و
اسسستبدادی – مسسستقل از شكسسل و شیوه ی بروز -آزادی انحصسساری هسسم
اندیشان در آن مجموعه باورها است .اصل و ابدا مهم نیست كه مبلغ
چسه دیدگاهسی و یسا خواهان چسه آینده ای هسستیم .ولی همیسن كسه ،در
راستای كوشش برای رسیدن به آن چنان سرانجامی ،قائم به خویش
شدیسم ،بایسد بپذیریسم كسه از محدوده آزادی بسه دور افتاده ،گرفتار مارپیسچ
اسستبداد و خودكامگسی گشتسه ایسم .بسه همیسن خاطسر اسست كسه بسه گمان
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مسن ،برای مقابله بسا آن چسه كسه مسن فرهنسگ اسستبدادی مسی نامسم ،نسه
فقط آزادی شك ،كه تبلیغ شكاكیت اهمیتی اساسی دارد .از منظری
كسه مسن بسه جهان مسی نگرم ،شسك ابتدای آزادی اسست و لزمسة شسك
كردن ،تقدس زدائی از ذهسسن اسسست .پسسس بسسه یسسك معنسسا ،بدون تقدس
زدائی از ذهسسن ،آزادی ناممكسسن اسسست .و امسسا پیسسش زمینسسة ،شسسك ،حسسق
پرسش داشتن است .یعنی پذیرفتن این اصل كه هركسی حق دارد
بپرسسد و سهرچیز و همه چیز را بسه پرسسش بگیرد .و برای ایسن كسه بتوان
به پرسش گرفت ،حذف خط قرمزها اهمیت اساسی دارد .ولی ما در
فرهنگ مان تا دل تان بخواهد خط قرمز داریم .البته تا به همین اواخر
فكر می كردیم كه تنها دو خط قرمز بیشتر نداشته ایم:
سلطنت
مذهب
ولی مثسل بسسیار مورد دیگسر اشتباه مسی كرده ایسم .چون همان گونسه كسه
پیشتر گفته ام ایران عزیز حتی به دور از این دو هم سرزمین مقدسان
است.
همسه بزرگان فرهنگسی مسا ،فردوسسی ،سسعدی ،حافسظ… و حتسی نیمسا و
شاملو همه مقدس اند.
در این سالهائی كه احزاب و سازمان های سیاسی داشته ایم همة
رهبران سیاسی هم جزو همین گروه قدسیان بودند .هر چه كرده اند،
درست بوده و هركس هم اگسر در وجهی شسك كرده باشسد » ،بدیهسی«
اسست یسا »ماركسسیست امریكائی« اسست یسا »مزدور اجانسب« یسا »نوكسر
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استكبار« یا »سخن گوی بورژوازی« یا »ملحدو مرتد« .بهرحال »فریب
خورده« است!!
البتسه خودمسا هسم هسستیم و هركدام از مسا در ذهسن خودمان  ،بسه كوری
چشم دشمن » ،خیلی هم مقدس ایم«.
وقتسی فضسا برای بسه پرسسش گرفتسن و شسك كردن بسه ایسن صسورت تنسگ
باشسد ،طبیعسی اسست كسه ذهسن در همان مراحسل كودكسی و حتسی مسی
گویسم پیسش مدرن و اسستبداد زده در جسا مسی زنسد و نتیجسه همیسن مسی
شود كسه شاهدیسم .یعنسی در كلیست خویسش ،ملتسی هسستیم فاقسد تفكسر
انتقادی و در نتیجسسه ایسسن فقدان هسسم بسسی دانسسش نسسسبت بسسه خودمان-
دانسسش بسسه دنیای دورو بر مسسا دیگسسر پیشكسسش .یعنسسی نمسسی دانیسسم كجسسا
هستیم؟ كجا بودیم؟ و كجا می خواهیم باشیم؟
ایسن پرسسش آخری ،پرسسش دشواری اسست .چون لزمسة پاسسخ گوئی
شایسسته بسه آن امیسد داشتسن بسه آینده اسست و مسا ،متاسسفانه ،اغلب در
گذشته زندگی می كنیم .زندگی در گذشته ،برای ما » فایده« زیادی
دارد.
نشئه شدن در باره افتخارات گذشته ،حال را تحمل پذیر می كند .مثل
مجسسم كنیسد ادعای شماری از دوسستان ایرانسی را كسه » منشور حقوق
بشسسر« از ایران سسسرچشمه گرفتسسه اسسست!! خوب اگسسر ایسن طوری اسسست
پسس چرا مسن ایرانسی در طول تاریسخ فاقسد ابتدائی تریسن حقوق انسسانی
بوده ام .نسسه جانسسم در امان بود وهسسست و نسسه مالم و نسسه آزادی اندیشسسه
داشتسسم و نسسه آزادی بیان!! سسدرس ساینس سسالهاس سهمس سکهس ستوسعهس سفنس سآوری،
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امکانات بیشتری برای بیان عقایددراختیار من ایرانی قرارداده است،
آزادی پس از بیان به همان اندازه مهم شده است .این ها دیگر تجربه
زندگی خودماست نه ادعا این یا آن مورخ و سیاست باز.
باز گشت به گذشته بسیار ساده تر از كوشش برای ساختن آینده ای
بهتسسر از حال اسست .سساختن هسر چیسسز جدیسد و تازه بسسه قول معروف دود
چراغ خوردن و زانسو بسه زمیسن زدن مسی خواهدولی تعمیسر و دسست كاری
گذشتسه – اغلب تعمیر نكرده اش را هم قبول داریم -بسسیار سهل تر و
ساده تر است.
دردمندانسه بایسد بگویسم تسا زمانسی كسه در اندیشسه و اندیشسه ورزی در ایران
بر این پاشنه می چرخد ،معجزه ای نخواهد شد .سركوبگران ما عوض
می شوند ،شكل استبداد تغییر خواهد كرد ولی مای ایرانی به آزادی
نخواهیم رسید.

189

ضمیمه :دو نامه
دوازده -ما وبرداشت معیوب ما از آزادی!
) نامه ای به یک دوست(

دوست گرامی:
سلم امیدوارم سلمت باشی.
ممنون از نامه ای که نوشتسی ،نوشته ای » ناراحتی من فقسط از بابست
آن است به کسانی که تا حد زیادی امید پیدا کرده بودم درجریان این
انتخابات تسسو زرد از آب در آمدنسسد« .و امسسا  ،مسسن بسسا تسسو سسسر ایسسن مسسسئله
اندکی مشکل دارم .آخر دوست عزیز ،حیف تو نیست که اول به افراد
» امیسد« پیدا مسی کنسی وبعسد ،انگار کسه تازه از کره ماه آمده ای ،بدون
توجسه بسه تاریسخ همیسن مملکست ،از همیسن افراد توی ذوقست مسی خورد.
اگرچسه مسن هنوز بسه درسستی نمسی دانسم » روشنفکسر« یعنسی چسی ،ولی
مگر ما در این مملکت گل وبلبل ،روشنفکر هم داریم که حال تو زرد از
آب در آمده باشد!
مسن البتسه نمسی دانسم دقیقسا منظورت چسه کسسانی هسستند ولی ،ببیسن
دوست عزیز ،یکی از مشکلت ما درگذر تاریخ این است که ما اصول و
پرنسسیب نداریسم .همیسن انتخابات نسه چندان آزاد را در نظسر بگیسر ،همان
نویسسندگانی کسه بیانیسه امضاء کردنسد ،تسا یسک هفتسه پیسش اش بر علیسه
»عالیجناب سسرخپوش« سسخن مسی گفتندو بسه فاصسله چنسد روز همان

190

عالی جناب شسسد کسسسی کسسه مسسی خواهسسد درایران نقسسش تاریخسسی بازی
کند! یا از خارج کشوری ها ،همین آقای معروفی -به خودش و سابقه
اش کار ندارم -ولی آن چسسه کسسه بر علیسسه دولت آبادی نوشتسسه اسسست،
شامل همین بی پرنسیبی می شود .اگر آن چه که می نویسد مهم
بود چرا تا کنون حرف اش را نزده است!
چه شد که الن یک مرتبه ،به فکر تصفیه حساب افتاده است!
و اما ،مشکل من با دیدگاه تواین است که من وتو باید در حرف و عمل
بپذیریسم کسه آزادی افراد بسه آن حدی اسست کسه حتسی آزادنسد تسا اشتباه
کنند! یعنی ما عزیزم در ایران گل وبلبل حتی به آزادی هم یک برخورد
» اخلقسی« مسی کنیسم یعنسی مثل مسن مسی گویسم تسو تسا آن جسا آزادی کسه
عمل مثسل مسن حرف بزنسی و احتمال تسو هسم مسی گوئی کسه خسط قرمسز
آزادی مسسن هسسم همیسسن اسسست .خوب رفیسسق جان ،ایسسن اسسسمش باور بسسه
آزادی نیسسسست .شاه و دیگرسسسسرکوبگران در تاریسسسخ بسسسه ایسسسن معنسسسا» ،
آزادیخواه« بودند! شاه کی و کجا کسانی را که مثل خودش حرف می
زدند اذیت می کرد؟ یا حتی درایران امروز ،چه کسی برای نویسندگان
روزنامسسسه کیهان محدودیتسسسی قائل اسسسست؟ از دیگران کسسسه انگار از هفتاد
دولت آزادنسد تقریبسا هرچسه کسسه دلشان مسی خواهسد بنویسسند دیگسسر نام
نمسی برم .از تسو بسا لباس تمام رسسمی عذر مسی خواهسم مبادا فکسر کنسی
که من خدای ناکرده دارم ترا با این آدم ها مقایسه می کنم .نه .من
دارم از یسسسسک نگرش حرف مسسسسی زنسسسسم ایسسسسن نگرش در ایران اصسسسسل در
انحصاردولتی ها نیست -چه دولت های قبلی و چه دولتمردان فعلی-
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مخصوص این دوره و زمانه هم نیست .ولی ما به آن برخوردی تاریخی
وانتقادی نکرده ایسم .همیسن جور مانسد ومانسد وبسه یسک معنسا ،بخشسی از
فابریسک فرهنگسی مسا شسد .بسه حدی کسه حتسی متوجسه نمسی شویسم کسه
حامل این باور هستیم و این باور کارساز نیست .ببین دوست من ،اگر
در باره مثل انقلب بورژوائی انگلیسسس در  1640اندکسسی کندو کاو بکنسسی
مسی بینسی کسه مهسم تریسن پیام ایسن انقلب در آن موقسع آن بود ،کسه افراد
آزادنسد بسه هسر کلیسسائی کسه دوسست دارنسد برونسد -در عکسس العمسل بسه
محدودیت هائی که نمی دانم کرامول یا دیگری برای مردم ایجاد کرده
بود .روشنفکران آن عصسر ،بسه عیان نوشتنسد کسه نمسی گوئیسم کسی کجسا
برود بلکسه مسی گوئیسم دولت حسق ندارد مردم را محدود کنسد .مردم بایسد
آزاد باشنسد بسه هرکلیسسائی برونسد .سسه قرن و نیسم از آن تاریسخ گذشتسه
اسست .دنیسا زیسر ورو شده اسست و لی اغلب مسا ایرانسی هسا ،هنوز بسه ایسن
تعریسف مختصسر ومفیسد از آزادی اعتقاد نداریسم و بسه ان عمسل نمسی کنیسم.
ما قبل از هر چیز باید بپذیریم که افراد آزادند هر کاری بکنند -مشروط
بسه ایسن کسه بسه دیگری اذیست و آزار نرسسانند .آزادی حرف وعمسل کسسانی
که با آنها توافق نداریم ،بخشی از هزینه باور داشتن به آزادی است.
و بعسسد ،وقتسسی ایسسن آزادی را پذیرفتیسسم مسسی توانیسسم برای یافتسسن راه های
برون رفت جروبحث کنیم .ترا نمی دانیم آن وقتها که به جوانی فعالیت
سیاسی می کردم ،نگاه من و دیگران به مسایل اصل این گونه نبود.
دیگران همه اشتباه می کردند و من به خطابراین گمان باطل بودم که
انگار فقسسط مسسن»پرچمدار« حقیقسست بودم  .و البتسسه دیگران هسسم تردیدی
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نداشتنسد کسه کسسانی چون مسن اشتباه مسی کنیسم و پرچمدار حقیقست
خودشان انسد .معلوم اسست کسه بسا ایسن گمراهسی ،بسه جائی نمسی توان
رسید مگر همین بیغوله فرهنگی و سیاسی که در آن هستیم!
ایسن کسه بسه قول تسو بسه آدم بنسد مسی کننسد کسه » خائن« هسستید ،دوسست
مسسن ،بخسسش دیگری از همیسسن فرهنسسگ اسسستبدادی ماسسست .یعنسسی ،مسسا
همیشه رفیق جان ،درذهن خودمان مفعولن تاریخ ایم ودوست داریم
همیشه دیگران مقصر باشند .این جا هم به حدس قریب به یقین می
گویم که اگر کسی به تو چنین گفته است کسی است که درانتخابات
شرکسست کرده ولی نتیجسسه اش را دوسسست ندارد .خودش کسسه در ذهسسن
خویش نقشی نداشته و نمی خواهد مسئولیتی قبول کند ،فقط می
مانسد دو تسا الف آدم مثسل تسو و دیگران کسه در انتخابات شرکست نکرده ایسد.
یعنی این جا هم می بینی همان برخورد اخلقی به آزادی ادامه دارد.
بسه ایسن سسئوال هسم کسسی کار ندارد کسه چرا مسن و یسا تسو حسق نداریسم
درانتخابات شرکت نکنیم! گفتم مسلما اگر کسی به تو این گونه گفته
اسسست منظورش ایسسن نبود کسسه تسسو مسسی بایسسد شرکسست مسسی کردی و بسسه
هرکسسسس کسسسه دلت مسسسی خواسسسست رای مسسسی دادی .یعنسسسی چیزی کسسسه
روشنفکران انگلیسی در نزدیک به  400سال گفته و به آن عمل کرده
بودنسد .در مثسل مناقشسه نیسست ولی اگسر شرکست مسی کردی کسه مسی
دانسم نمسی کردی -و مثل بسه آقای احمدی نژاد رای مسی دادی – باز هسم
ازدیسسد ایسسن جماعسست»خائن« بودی! مسسی بینسسی رفیسسق ،مشکسسل مسسا در
کجاسست یسا نسه! مسا درایران بسا آزادی مشکسل داریسم .نسه مسی دانیسم یعنسی
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چه و نه می دانیم چگونه باید به آن برسیم .فقط مثل بچه های لوس
گریه وزاری می کنیم و بدون این که زانو به زمین بزنیم و سعی کنیم
پیچیدگی های روابط انسانی را بهتر درک کنیم ،دائم تکرار می کنیم.
»من آزادی می خواهم« به همان صورتی که یک کودک با گریه وزاری
یسک اسسباب بازی مسی خواهسد .وقتسی بسه وضعیتسی شبیسه بسه آن چسه در
خارج از کشور اسست مسی رسسیم کسه ممیزی نیسست و پاسسدار نداریسم و
ارشادی هم نیست ،می بینی که به معنای کامل کلمه بی پرنسیب
می شویم .تهمت و افترا ارزان می شود .هر کس را که نپسندیم به
هرچه که دوست داریم متهسم می کنیم .خیلی ها » نوکر رژیم« می
شونسد و بعضسی هسا هسم » ،نوکسر امریکسا« .....یادت نیسست مدتسی پیسش
فقط به خاطر یک اختلف نظر ،به نسیم جان خاکسار ،این مایه شرف
ادبیات ایران در تبعیسد ،چسه افتراهائی کسه نبسسته بودنسد! فکسر نکسن مسن
باهرچه هائی کسه نسیم می نویسد موافقسم بسه هیچ وجه .بسه خودش
هم گفته ام ولی درعین حال با وجود اختلف نظری که اینجاوآنجا با او
دارم ولی او را مایسسه شرف ادبیات فارسسسی در تبعیسسد مسسی دانسسم و مسسی
گویسم و بسا صسدای بلنسد هسم مسی گویسم کسه کسسی حسق ندارد بسه حریسم
آزادی اش تجاوز کند.
اندکی که رل را بگردانم به سوی خودت ،خواهش می کنم جواب بده
تو چرا فکر می کنی  ....من یا هرکس دیگر ،آزاد نیست که به چیزی
غیسر از آن چسه کسه تسو درسست مسی دانسی ،عقیده داشتسه باشسد! باور کسن،
رفیق جان ،می دانی که خیلی به تو علقه دارم و برایت احترام قائلم
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ولی این نحوه نگرش تو اسمش باوربه آزادی نیست .باور کن خوبی و
خوش نیتسسی خودت کافسسی نیسسست برای ایسسن کسسه ایسسن نگرش پسسی آمسسد
مطلوبی داشته باشد .با پوزش جدی و صمیمانه ازتو ،اسمش همین
کثافتی است که در فرهنگ ایرانی مان داریم .فلن عالم حوزه علمیه
یسک خوانسش از اسسلم دارد و بعسد ،برای هرکسس کسه خوانسش دیگری را
مطرح کنسد ،فتوای ارتدادصسادر مسی کنسد .شاه یسک خوانسش از زندگسی و
سسیاست داشست و برای هسر خوانسش دیگسر ،حکسم اعدام و زندان صسادر
مسی کرد .بسا تسو موافقسم بایسد از جسا بر خیزیسم و خودمان را تکان بدهیسم.
ولی مسن نظرم ایسن اسست کسه مسا بایسد بدیسل ایسن نگرش و همسه نیروهای
گذشته نگر و بطور کلی ایسن زمینسه فرهنگسی درایران باشیسم .اینهسا مسی
گوینسد خوانسش تنهسا خوانسش مسن ،مسا بایسد بگوئیسم هسر کسس آزاد اسست
هرخوانشی داشته باشد .این ها می گویند انحصار حقیقت با » من«
اسست .مسا بایسد فریادکنیسم » حقیقست را تنهسا همگان مسی داننسد« .ایسن هسا
دیگران را بر اسسساس جنسسسیت و نژاد ووو تقسسسسیم بندی مسسی کننسسد و
همیسسن قوانیسسن ناهنجارشان را از بطسسن همیسسن تبعیسسض هسسا بیرون مسسی
کشند ،ما باید با هرگونه تبعیض براساس جنسیت و نژاد مقابله کنیم.
البتسه حوزه ای کسه بایسد از آن رفسع تبعیسض شود علوه بر ایسن حوزه هسا،
حوزه باور و اعتقاد هم هست .یعنی ما باید بپذیریم که کسی انحصار
حقیقست را ندارد وعقایسد همگان بسه یسک اندازه » مقدس« اسست و بایسد
مورد احترام قرار بگیرد.
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مسی دانسم دوسست عزیسز بسی حوصسله و خسسته ای .ولی تسا بسه ایسن جسا
نرسسیم کارمان بسه سسامان نمسی رسسد .از یسک دیکتاتوری بسه دیکتاتوری
دیگری می رسیم -و البته که آن گاه خواهیم گفت که اخ باز تاریخ دارد
تکرار مسی شود -نسه دوسست خوب مسن ،تاریسخ نسه فقسط درایران بلکسه در
هیچ سرزمینی تکرار نمی شود این مائیم که اشتباهات وکج فهمی
های مان را تکرار کرده ایسم .مسن مسی گویسم ،یاد بگیریسم کسه کمتسر تکرار
کنیم .من یکی تردید نداریم که در سرنوشت ما نیست که همیشه
زیر بختک استبداد به سختی نفس بکشیم ...باید فضا را آماده کنیم و
بدون اعتقاد به آزادی دیگران ولی بدون اما و اگر و بدون باور عملی به
برابری  ،چنین فضائی ایجاد نمی شود.....
مسسی بخشسسی خیلی پرحرفسسی کردم .خیال نداشتسسم مغزت را ایسسن قدر
بخورم ولی دیدم خیلی دمغی ...گفتم جای دوری نمی رود اگر اندکی
بیشتر با تو گپ بزنم.
وقت و حوصله داشتی باز هم بنویس .خوشحالم می کنی.
قربانت
سه شنبه  28ژوئن 2005
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سیزده -ما و سخت جانی استبداد درونی ما

چهارم ژوئیه 2005
دوست گرامی:
 ....داشتی برایم از تجربه ات با همسرت می گفتی که از وقتی میانه
تان شکر آب شده است ،او به واقع به خونت تشنه است و کارهائی
می کند که تو هرگز فکر نمی کردی ،بکند .ونوشتی که نمی فهمی
که چرا این همه عوض شده است؟ البته که تو بهتر از من او را می
شناسی ولی من فکر نمی کنم اوعوض شده باشد .ما ایرانی ها،
ای کاش قابلیت و آمادگی عوض شدن را داشتیم .یادت هست بار
آخریس سکهس سدیدمتس سبرایتس سمیس سگفتمس سکهس سماس سایرانیس سهامهمس سنیستس سدر
همدان زندگی می کنیم و یا در شیکاگو ،ولی به سختی چیزهای
تازه یاد می گیریم و به دشواری هم آن چه های بدی را که به خاطر
داریم فراموش می کنیم .یادت هست ،خندیدی و گفتی خیلی حرف
پرتی نمی زنی .پس اجازه بده یک نکته دیگر را این جا اضافه کنم که
ما دو تا چیز دیگر را هم با هم قاطی کرده ایم .یعنی وقتی می رسیم
به خطای یک دیگر ،من فکر می کنم ما کاری که باید بکنیم این که
این خطا را به هم ببخشیم ولی فراموش نکنیم .فراموش نکنیم ،صرفا
برای این که هر وقت این خطا خواست تکرار بشود بتوانیم جلوی تکرار
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را بگیریم .خطارا ببخشیم ،آن هم به این خاطر که بشر می تواند یاد
بگیرد و کمتر خطا بکند .قبول کنیم که آدمها می توانند درگذر زمان
تغییر کنند و اغلب ،تغییر می کنند .س ولی ما درست به عکس عمل
می کنیم ،خطا را اگرچه فراموش می کنیم و طبیعتا ،اجازه می دهیم
تکرار شود ولی آن را نمی بخشیم .نتیجه این که ،ذهن ما ایرانی ها،
بی شباهت به دادگاه های بی درو پیکر بلخ نیست که در آن همه
متهمس ساند.س سماس سهمس سبهس سهمینس سشکلس سرفتارس سمیس سکنیمس سومعمول سهمس سبه
خاطرخطاهائی که نبخشیده ایم -ولی احتمال سبه یادش هم نداریم-
دیگران را چوب سمی سزنیمس و طبیعتاس سخودمان همس از دیگران سچوب می
خوریم!
از چی داشتم می گفتم که عنان ازدستم دررفت.
ازس ستغییرس سبرخوردس سهمسرتس سمیس سگفتم.س ساگرس سهمس ستغییرس سکردهس سباشد،س سمن
اتفاقا تعجب نمی کنم ولی این را یک مقوله شخصی ارزیابی نمی
کنم .البته می دانی که در گذرزمان همه چیز امکان پذیر است ولی
فقط در ذهنیت ایرانی ماست که تو امروز اینی و فردا آن چه دیگر ،و
اهمیتی هم ندارد که این دو  180درجه با یک دیگر تناقض دارند! چنین
تغییرشگرفی درواقعیت ممکن نیست .آن چه که به واقعیت نزدیکتر
است این که مای طرفین این رابطه به تلخی کشیده شده ،دریکی از
این دو ارزش گزاری اشتباه کرده بودیم .یعنی یا زمانی که به سر یک
دیگر قسم می خوردیم ،اشتباه می کردیم و یا الن که می خواهیم
رگ گردن یک دیگر را بجویم .به خصوص اگر تو سرعت این دگرگونی
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های مارا در نظر داشته باشی .ولی ما و اشتباه! اختیاردارین! ندیده
ای و نخوانده ای که در این فرهنگ واره سیاسی ما هر کاری که می
کنیم ،آره دوست من ،هر کاری ،درست است و مو لی درزش نمی
رود!
عبرتس سآموزس سنیست!س سکهس ستعجبس سهمس سمیس سکنیمس سکهس سچراس سدرس ساینس سبیغوله
فرهنگی زندگی می کنیم؟
شاید به من ایراد بگیری که من چرا یک نامه خصوصی به یک دوست
راس سانتشارس سبیرونیس سمیس سدهم.س ساجازهس سبدهس ستوضیحس سبدهم.س سبرایس ساینس سکار،
دلیل و یا بهانه خوبی هم دارم که اندکی عمومی تر است .این مقوله
بهس سظاهرس سکامل سشخصیس سبینس ستووهمسرت،س سبهس سبهترینس سصورتس سممکن،
نشانه یک بیماری جدی فرهنگی در میان ماست .درست حدس زده
ای .همان استبداد جان سخت درونی مان را می گویم .این بیماری،
ابعاد مختلفی دارد و همه ابعادش مشکل آفرین اند .عمده ترین بعد
این بیماری ،بی پرنسیبی ماست و در کنارش ،کینه ورزی های کور ،و
باز در بالی سرش ،مسئولیت گریزی ما دربرابر آن چه که می کنیم و
یا می گوئیم .بالخره ،ناهمخوانی نه فقط حرف با ادعا که حتی حرف
با حرف .روشن خواهد شد که چه می گویم.
اجازه بده بی پرده بنویسم که من از آن چه که در نامه ات در باره
همسرت نوشته ای ،اصل سخوشم نیامده است .نه این که فکر کنی
من کاسه داغ تر از آش شده ام.نه .اگر تو از او انتقاد می کردی ،من
به کارت ایرادی نداشتم .چون انتقاد کردن از منظری که من به دنیا
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می نگرم ،نشانه احترام منتقدس به کسی است که از او انتقاد می
کند .ولی تو از او انتقاد نمی کنی .کاش انتقاد می کردی! چون اگر
انتقاد می کردی ،می توانستی به او کمک کنی تا کمتر اشتباه بکند
وسعیس سکندس سآدمس سبهتریس سبشود.س ستوس سکهس سازس سچرخش س  180سسدرجهس سای
همسرتس سشکوهس سمیس سکنی،س سدرس سنظرس سنگرفتهس سایس سکهس سخودس ستوهمس سیک
چرخشس  180سدرجهس سخوردهس سای،س سآنس سهمس سنهس سدرس سگذرزمانس سبلکهس سدرس سیک
چشم برهم زدنی .و این به گمان من پرسش بر انگیز است .من که
علت این چرخش حیرت آور ترا درک نمی کنم .یادت هست دو هفته
پیش در نامه ای دیگر در باره همسرت چه نوشته بودی؟ آیا تنها این
اوست که این همه گرفتار دگردیسی شده است و یا تو هم هستی
که اصل به یادت نیست که در قبل از این چشم بر هم زدن ،در باره او
وقابلیتس سهایشس سچهس سفکرس سمیس سکردهس سای؟س س سبهس سیکس سمعنا،س ساینس سمسئله
شخصی است ولی ،نه ،شخصی نیست و من به همین قلم قسم
اصل به خاطر شخصی بودنش آن را دراین جا مطرح نمی کنم .بلکه،
این نکته را به این خاطر مطرح می کنم تا گفته باشم که این نکته به
ظاهرس سشخصی،س سنشانس سدهندهس سیکس سوجهس سخیلیس سعمومی،س سیعنیس سبی
پرنسیبیس سارزشیس سماستس سدرس سیکس سسطحس سگسترده.س سچراس ساینس سوجه
شخصی ،اهمیت عمومی دارد؟ برای این که اکثریت قریب به اتفاق
مان این گونه ایم .پس ،خواهش می کنم فکر نکن جا گیر آورده ام به
تو بتازم .نه دستم بشکند و خاک بر دهان من اگر این هدفم باشد.
نه ،من به گمان خودم از یک بیماری عمومی حرف می زنم .اگر یک
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مسئله شخصی ترا را بهانه کرده ام چون می دانم این نوع مسائل
شخصی در انحصارتو نیست بلکه دیگران هم از این نوع مسایل دارندو
من به عقل ناقص خودم دارم ،ابعاد عمومی این مسائل شخصی را
باز می کنم .س س یعنی نه آن وقتی که از کسی تعریف و تحسین می
کنیمس این سکار سما ساساس سو سپایه سای سدارد سو سنه سآن سوقت سکه سبهس ستکذیب
کسی بر می خیزیم .وقتی می گویم این حرف شخصی ام ،شخصی
نیست،س سبیس سخودس سنمیس سگویم.س سحال سسشما،س سبیائیدس سهمینس سبیس ساصولی
ارزشیس سراس ساندکیس سکلیتس سبدهید.س سنتیجهس ساشس ساینس سمیس سشودس سکهس سبرای
نمونه ،این هفته ،اقای رفسنجانی » عالیجناب سرخپوش« می شود
و آمر اصلی قتل های زنجیره ای ،و چند روز بعد ،در دور دوم انتخابات،
کسی است که آمده است تا ایران را نجات بدهد و» نقش تاریخی«
ایفاء نماید! وقتی کلیت می دهی نتیجه این می شود که آقای معین
اعلم می کند که زیر بار » حکم حکومتی« نمی رود ولی دوروز بعد،
می کوشد زیر بار حکمس حکومتیس رفتن را با تحریف تعریف » حکم«
ماست مالی کند! نمی دانم خنده دار است یا گریه آور که از تقلبات
کهس سبگذریم،س سهمینس سدوستانس سدرس ستحیرندس سکهس سچراس سآنس سمردمیس سکهس سدر
انتخابات شرکت کرده اند بهس آنها رای نداده اند! اول ،چرا مردم آزاد
نیستند به هرکه دوست دارند رای بدهند! این یک سئوال و اما ،نکته
دوم ،خواب بودید ،صحت خواب! با این ارزش شکنی های شما ،به
کدام یک از وعده های شما باید دل می بستند که رای شان را به
شما بدهند!
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بازتاب دیگر این بی پرنسیبی ما ،خشونت یا همان چماق زبانی است
و یا از واژگان این روزها اگراستفاده کنم ،همین این که با کسی هم
اندکی » چپ« می افتیم ،مستقل از این که در باره شان در گذشته
چه می اندیشیده ام » ،تخریب شخصیت وحیثیت« آن کس که اکنون
با اوموافق نیستیم ،می شود کار اصلی و اساسی ما .البته نه اینکه
اینس سهمس ستازهس سباشد.س سبهس سهیچس سوجه.س سدرسالهایس سبعدس سازس سانقلبس سبهمن،
انشعابات سازمان های سیاسی را در نظر بگیر .تا دیروز قرص سیانور
به زیر زبان مدافع یک دیگر بودند ولی وقتی با هم اختلف پیدا کردند،
تاس سسرانجامس سکشتنس سوس سهفتس ستیرس سکشیس سبهس سرویس سیکس سدیگرس سهمس سکوتاه
نیامدند! این فاجعه ها را به یاد نداری؟
و حال در این رابطه خصوصی تو ،که به واقع یک برش میکروسکوپی از
همین فرهنگ و از همین جامعه ماست ،توآرزو داری که » سربه تنش
نباشد«! آخر دوست عزیزاین که نوشته ای ،انتقاد است یا نفرین! آیا
بهس سراستی،س ساسمس ساین سشیوهس سبرخوردس س سراس س» سانتقاد«س سمی سگذاری؟ سدون
شان و شخصیت تو نبود و نیست که زبانت را به این دشنام ها آلوده
بکنی!
یکی دیگر از پی آمدهای این فرهنگ واره ،تداوم همین سنت منحوس
سیاه و سفیدس سدیدن های ماست ،این سثنویت درعرصه سنظری که سبه
واقع از نظر فرهنگی و بالندگی آن ،زمین گیرمان کرده است .ما در این
آباد شده ،یا مذهبی هستیم و یا ضد مذهب ،یا چپ ایم یا ضد چپ،

202

یا شاه الهی می شویم یا ضد سلطنت ،ووقتی هم ضد می شویم،
بدیهی است که » ضد« ما حق حیات ندارد .ببین تو تا دوهفته پیش
که چیزدیگری می گفتی .الن چه شد که در این فاصله کم ،این گونه
میس سنویسی؟س سآنس سوقتس سدوستانس سوس سعزیزانس سراس سمیس سبینیس سکهس سچراغس سبه
دست به دنبال » علل استبداد درایران« می گردند!
راستی که خواب تان خوش دوستان و دنیا به کام:
آئینه ای مگر در بساط شما نیست!
جامعه و دولت و سیاست چیست ،به غیر از همین؟
یعنی حال که نمی توانید با هم زندگی کنید ،باید گردن یک دیگر را
بزنید؟س سآخرس ساینس سچهس سپسس سزمینهس سمنحطس سفرهنگیس ساست سکهس سولش سنمی
کنیم!س سفکرس سنکن سفقطس ستوس ساینس سگونه سای! سنه ،سماس ساینس سگونه سایم.س سواینس سبه
راستیس سیکس سبلیهس سفرهنگیس سماستس سوس سماس سهمس سچنانس سباس سبیس سخیالیس ساز
کنارش می گذریم.
خلصه دوست عزیزم ،امیدوارم از این نامه ام نرنجیده باشی .من ترا
بهانه کردم تا حرفهای خودم را بزنم .حرفهائی که خیلی وقت بود روی
دلم انبارشده و داشتند خفه ام می کردند .اگر از دست من کاری بر
می آیدکه بیایم و پای صحبت شما بنشینم ،خبربده .قول می دهم
»داور« منصفت و بی طرفی باشم و نگذارم شما دو تا خیلی به یک
دیگر بپرید.
وقت و حوصله داشتی باز هم چند کلمه ای بنویس
دنیا به کام
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