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  احترام، این کتاب را با عشق و

  مزدك و پسرکم نیماکنم به پسرم  پیشکش می

With love and respect, to my sons: 
Mazdak, and Nima  
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  مقدمه

اند  هاي اساسی نویسنده  دغدغههبرگیرند شود در به خوانندگان عرضه میاین دفتر  چه در آن

ایران همیشه  در چرا.  موضوعی که به گمان او، موضوعی بسیار اساسی استةبار در

ام که شماري حتی این استبداد چندین  هاي اخیر دیده سال ایم و داریم؟ در استبداد داشته

پیشتر، کم نبودند . تاریخی صد ساله دارد اند که حداکثر هزارساله را به نفت وصل کرده

داشته باشد، مارکسیسم را همانند مرغی  میشان ابها که سخن نظرانی که بدون این صاحب

تاریخ مارکسیسم اگرچه از تاریخ . برند، متهم کرده بودند عروسی و عزا می که سرش را در

نفت اندکی بیشتر است ولی باز چیزي نیست که براي پاسخگوئی به چنین پرسشی مفید 

و  اند چه که گفته و نوشته  آندر بارة نظران که خواسته باشم با این صاحب بدون این. باشد

هاي خودم را   بیاندازم و حرف پائینام سرم را ها بگومگو کنم ترجیح داده  این دیدگاهةبار در

تر از نفت و ورود مارکسیسم به  این باورم که این پدیده قدمتی بسی طوالنی من بر. بزنم

  . میان بگذارم وانندگان این وجیزه درام باورهایم را با خ این صفحات کوشیده در. ایران دارد

. نترنت منتشرشده بودیسالی پیشتر در ا متنی است که چند یافته  این دفتر شکل گسترش

اي  هم مطالب تازه. اي از آن متن است شود به واقع ویرایش تازه اینجا عرضه می چه در آن

. ام ادي، متن را بازنوشتهموارد بسیار زی ام و هم در بازنویسی متن قبلی، در به آن افزوده

ام و هم اینجا و آنجا  اي افزوده ام البته تغییري نکرده است ولی هم مسایل تازه نظرگاه کلی

  . ام تفاسیر متفاوتی ارایه کرده

ها  سال. کنم نظري که خوانندگان محترم این دفتر داشته باشند استقبال می نقد و هر از

  :شرکرده بودم نوشتمایران منت پیش در مقدمه کتابی که در

من به وسیله حقیقت، راهنمائی و حتی رسوا شوم،  ام و هستم که اگر این اعتقاد بوده بر«

گریزي  دانشی من و مسئولیت تر از آن است که حقیقت از بی هزار مرتبه بهتر و منصفانه

  ».دیگران لطمه بخورد

 »التماس دعا«ه به واژه این چنان به واژ من هم. من دیگر پیرتر از آن هستم که تغییر بکنم

  .اعتقاد دارم

٢٠٢١لندن نوامبر   



  زمینه یشپ

 است عمیقی و درازدامن هاي بررسی نیازمند که ما فرهنگی زندگی هاي عرصه از یکی

 آن با که فرهنگی تنگناهاي از رفت ن برو براي راه تا است فرهنگ شناسی آسیب ةحوز

 و امکانات شناخت براي کوشش ر چیز،منظورم قبل از ه .شود هموار هستیم روبرو

 کم دست نه و کند می برطرف را مشکلی تنگناها این انکار نه .ماست هاي محدودیت

 سوي از .روبروست آن با میالدي سوم ةهزار در ما  ایرانیۀجامع که مسائلی گرفتن

 که امکاناتی از ما اطالعی بی با تنگناها و کمبودها کردن برطرف در موفقیت دیگر،

 به دانش فقط نه که باشم گفته را نکته این خواهم می. آید مین در جور نیز هست

 تنگناها این با مقابله براي که امکاناتی از اطالع مهم، اندازه همان به که تنگناها

 از که افتد می اتفاق بسیار ولی، ما خود میان در .است کننده تعیین و اهمیت با نیز داریم

 روبرو امکانات ةبار در اغراق زمان با آن با هم و تنگناها گرفتن کم دست با سوئی

کنیم و  میمان برخوردي مسئوالنه ن  مشکل فرهنگیاشود که یا ب نتیجه این می. شویم می

 این. گیریم میرفت از این وضعیت ناهنجار کنونی را دست کم  هاي برون  سختیاینکهیا 

 یا کنیم می ادعا که آنچه تائید در استواري تاریخی شاهد و سند که حالیست در همه

 عرض و طول ۀهم در که است این مان تاریخی تلخ واقعیت. داریم کم یا و نداریم

 حقوق و حق ترین ییابتدا از خود سیاسی و فرهنگی چارچوب در شوربخت ایرانی تاریخ،

 کرده نشست چنان آن ما ذهنیت در دار ادامه حقوقی بی این و است بوده محروم اولیه

 بدون حتی که افتد می اتفاق بسیار. کند می جلوه طبیعی و عادي حتی گاه، که است

 همین نیز خویش روزمره و عادي مناسبات در بخواهیم، یا و بدانیم خود که این

 روشن باید گفتگو بی .گویم میروشن خواهد شد که چه . گذاریم می نمایش به را ذهنیت

 مسدود هم فرهنگی تنگناهاي این از ما رفت رونب راه ذهنیت، این تداوم با که باشد

 صالح گرانی حکومت توان می. رسانید تصویب به مناسبی قوانین توان می. ماند می باقی

 این نیفتد، اتفاق اجتماع سطح در ذهنی تکانی خانه این که مادام ولی، کرد انتخاب

 بدون برخورد من، باور به مشکل، این اب برخورد ۀخردمندان راه. مانند می باقی تنگناها

 و رفع براي راه تا است ذهنیت این اب جمله از و مسائل این اب شجاعانه و پوشی پرده
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 که دیدگاهی با مرا که باشد روشن باید ابتدا همین از پس. شود هموار آنها تصحیح

 به را چیزي هم، اگر و شناسد مین رسمیت به را کمبود و مشکل وجودي نفس حتی

 و ارضی موجودات ۀتوطئ به چسب و سریشم من هزار با را آن د،بشناس رسمیت

 هست، هم توطئه جهان، این در که این در. نیست کاري دهد، می نسبت سماوي

 حرکت که جائی به رسیدن و کردن آغاز  درستۀنقط همین از ولی نیست، تردیدي

 و کالتمش حالل دادن، نسبت گروه آن یا این ۀتوطئ به نیز را سیارات و ثوابت

 دست این آمد پی ترین مهم و اولین چون. نیست ما چون جوامعی مصائب

سازي براي  زودباوري و از این دو بدتر، زمینه و اندیشی ساده تبلیغ ها، پردازي توطئه

 آمدش پی نشود، مقابله ساالر توطئه و پرداز توطئه دیدگاه با اگر و. است گریزي مسئولیت

 ما ۀجامع چون گرفتاري ۀجامع براي که بود خواهد تفکر از اعامتن و نیاندیشیدن گمان بی

 ماي میان در پنداري توطئه که است خاطر همین به شاید. است  میعظی مصیبت راستی به

 درك نخواهیم گاه، حتی، یا و نکنیم درك که را چه هر. دارد طرفدار همه این ایرانی

 قدرت بازي در مگر پرسیم می خود از هم کمتر و زنیم می پیوند توطئه به بالفاصله کنیم

 دارد گفتن البته باشد؟ ناچار ما علیه بر توطئه به قدرتی یا کسی که ایم کاره چه جهانی

 ما جامعه بر حاکم سیاست و فرهنگ از پنداري توطئه به ما تمایل و عالقه این که

 ایم داشته زهاجا کمتر مانزدرا تاریخ در که  میمرد ما که است روشن و گیرد می منشاء

 این بیندیشیم، جامعه اخالق معلمان فلک بساط چوب و بدون و آقاباالسر بدون که

 تجربه با خوانی هم بر عالوه. یابیم می خوان هم خویش تاریخی ۀتجرب با را وضعیت

 ایران در توطئه هاي پردازي تئوري مقبولیت دالیل از یکی من، اعتقاد به ما، تاریخی

 تر  بلکه از آن مهمآید درمی جور ما بدوي و اندیش ساده ذهنیت با ط نه فقکه است این

وقتی در زندگی یومیه . خوان است  همنیزاختیاري ما  گریزي ناشی از بی با مسئولیت

اي براي   نه زمینه- و در مورد ماي ایرانی کم اتفاق نیفتاد که چنین بود-اختیاري نباشد

نکته این است که کسی . ي به آن خواهد بودپذیري هست و نه ضرورت و نیاز مسئولیت

ها باز خواهم  به این نکته. تواند داشته باشد ل مسئولیتی هم نمیآکه اختیاري ندارد بالم

 ایران در کارها خیلی که این در نمونه، عنوان بهخصوص باور به توطئه،  ولی در. گشت
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 کنیم ولی در می آغاز ستدر نکته  اگرچه از این ولی. نیست بحثی بود، ها انگلیسی کار

. همراه و نوکر داخلی نیاز داردبه شدن  گیریم که این توطئه خارجی براي پیروز مینظر ن

 جائی بهولی اغلب بدون توجه به این وجوه، . نشیند  به بار نمیءخواهد و در خال میزمینه 

 آید می برسرمان آنچه هرو  شویم می کاره هیچ خودمان تاریخ در خودمان که رسیم می

 ةنحو این دیگر ضرر. شود می ها موارد انگلیسی از بسیاري در و آن و این ۀ  توطئۀنتیج

 ساز شناخت از ،»هاست انگلیسی کار واقع به کار« که وقتی حتی که است این برخورد

 و گاه حتی هرجی با نوکران عنوان به که ها خودي نقش خصوص به و قضایا واقعی کار و

 مخرب آمد پی ترین مهم همه، این با. مانیم می باز کنند، می عمل جیخار منافع جیره بی

 باشد این بر قرار اگر. است گریزي مسئولیت تشویق و تبلیغ مسائل، به نگرش ةنحو این

طور کلی  همرزي یا ب برون آن گروه یا این گناه است آمده ما سر بر که آنچه هر که

 در خود هاي نکرده و ها کرده گريبازن به نیازي چه پس، باشد، بوده »دیگري«

 انهدام نیاز صورت در حتی و تعمیر به نیاز ما سیاسی ساختار نه پس، داریم؟ بسترتاریخ

 خیام قول به .است جدي تکانی خانه محتاج ما ذهنی بنیان نه و دارد بازسازي و

  !رفت خواهی کجا به ندانی باش، خوش بزرگوار،

 و زند می جوانه بستري چنین اندیشی بر کژ از اي زنجیره که افزود باید معطلی بدون

 هم نقادي و نقد نباشد، پذیري مسئولیت وقتی. شود می زار واقع به  کار و کند می رشد

 در جور آن با و دارد خوانی هم استبدادي، فرهنگ یک جامعه و مختصات با که نیست

 فرهنگی کالشان دور دور ببیند، صدمه ورزي اندیشه و تفکر که وضعیتی در و. آید می

 شناگري در را خویش قابلیت تا آب رویت منتظر و هستند جا همه در که شود می

 آلود گل هم را آب چله، و چاق هاي ماهی گرفتن براي باشد، الزم اگر و بدهند نشان

 هاي بفروش و بساز واقع به جماعت، این ولی نیست نشان و نام ذکر به نیازي. کنند می

 از گرهی شان»فرهنگی«  کارۀدر نتیج اگر .کنند میفروشی فرهنگی  عمده که اند فرهنگی

 مقام و جاه و نان و آب به که حضرات این خود! باك چه شود، مین باز کسی کار

 .نیست  میک همین، پاداش درد، بی هاي جان براي و !رسند می
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 اب روبرو از برخورد راه که پذیرفت باید پیشاپیش که بگویم باید چیز هر از قبل

 خرد و عقل فقط نه. نیست دردي کم حتی و درد بی راه داریم، که مصائبی و مشکالت

 شدن شکسته و شکستن. طلبد می مدارا و تسامح و تحمل و حوصله بلکه، خواهد، می

 تمام و تام آمادگی خاطر، همین به و است ناپذیر ب تناجا مصائب این رفع فراگشت در

 که کوهنوردي. نرود هدر شده مصرف هاي انرژي ها، افتادن اكخ به اولین با تا طلبد می

 ۀنه فقط هم گردد، می باز نماید می العبور صعب بسی که کوهی ۀدامن از و راه ۀمیان از

 بلکه هرگز به قله کوهی هم صعود نخواهد ،دهد می هدر به را شده مصرف هاي انرژي

  .کرد

 زندگی هاي عرصه بیشتر در فرهنگی تنگناهاي این ویژه، به گذشته، سال صد یک در

 تحول راه سر بر جدي بسیار مانعی صورت به نوبه به داشته چشمگیري حضور ما

 مختلف هاي جلوه و ایران در مدرنیته و سنت تقابل. است کرده عمل ما ۀجامع بنیادین

 هاي عرصه ترین ناشناخته از هنوز گذشته، قرن دو یکی در تقابل و برخورد این بروز

 غفلت و نادیدن وجه هیچ به قصدم. است معاصر دوران در ما فرهنگی اجتماعی گیزند

 جدي بسیار فرهنگی معضل یک با بیشتر اینجا در من. نیست گرفته انجام کارهاي از

 ماي یعنی. است گیر جا همه شنسرز فرهنگ نوعی آن، در که دارم کار خودمان

 نمودش ترین عمده که مانذهن استبدادي ساختار دنبال به پژوهشگر و محقق

 موضع ها بررسی این در توانیم مین است ورزي اندیشه ۀعرص در ما ساالري هیک

 در ها، بررسی دست این در. شود روشن میان این در حقیقتی تا باشیم داشته طرفانه بی

 براي کوشش نه است »قاتل« یافتن براي کوشش معروف قول به هدف موارد، اغلب

 که همین .باشد مفید ما درازمدت و مدت میان زندگی براي که »قتل علل« بررسی

  .رسد می سر به ما ۀوظیف کردیم، پیدا را »قاتل«

 که دارد بستگی چیز همه هم، ایران در مدرنیته و سنت بین تقابل بررسی با پیوند در

 که باشد، سنت مدافع نویسنده اگر. بپردازد بررسی این به دیدگاهی چه با کسی چه

 اردوگاه به اگر و اند بوده وابسته خارجی قدرت آن یا این به و مقصرند تجددطلبان حتما

 زمان آن تا. نگذاشتند  گرایان سنت است بدیهی که باشد داشته دلبستگی تجددطلبان



  آینه تاریخ نگاهی به خویش در

10

 به ما کار نداریم بر دست آگاهی و دانش با شري و خیر  اندیشیدنةشیو این از که

  .دبو خواهد زار اش کنونی صورت همین

 انگیز اسف واقع به نتیجه شود، می کشیده نقادي عرصه به وقتی اندیشی شر و خیر این

 دیگران، به کمک و خودآموزي براي باشد اي وسیله که این جاي به نقد چون. شود می

 در که اندیشه ۀعرص در ساالري  هیک انداختن جا براي شود می اي وسیله عمده، وجه در

  .است مصیبت آخر و اول ها،  زمانۀهم  درو جا همه   واینجا

خواهیم گشت و اما قبل از آن، چراست که ما در تاریخ  هائی از این قضیه باز به جنبه

 بپردازم اجازه  اساسی به این پرسشاینکهقبل از ایم؟  مان همیشه استبداد داشته درازدامان

خودمان و با دنیاي دور   باایم، و این گونه  چرا این گونهاینکههاي کلی   زمینهدر بارهبدهید 

  .دل کنم بیشتر درد می کنیم، ک میبرمان برخورد  و



  ذهنیت ما و استبداد پسامدرن

 از مدرنیته، جهانی شدن، تجدد، ها زنید، ایرانی مینترنتی که سر یاین روزها به هر سایت ا

 م هاساس ه به راستی بی این گمانبهشماري . گویند میستیزي سخن  دموکراسی، غرب

 در.  آغاز شده است١٣۵٧کردن جامعه ایرانی هم از   میزنند که انگار اسال میدامن 

چیز و پیش از هر چیز  اغلب موارد هم، بحث این دوستان بروبرگرد ندارد که قبل از هر

چون در غیر این صورت، راه به . است  میمسئله اساسی سرنگون کردن جمهوري اسال

راستاي کوشش براي رسیدن   که کم نیستند کسانی که درحاال بماند. جائی نخواهیم برد

هاي امپریالیستی نه فقط هم جهت و هم سو، که  به چنین سرانجامی، با هارترین جناح

ممکن است تغییر حکومت مطلوب هم باشد  ولی، با چه سازوکاري . شوند میاغلب، همکار 

ها  ست که کمتر کسی به آنئی اها باید چنین کرد و یا به جایش، چه باید گذاشت، پرسش

کنیم و  میگوئی   سال است کلی٤٠بیش از آید که  میواقعا آدم دلش به درد . پردازد می

 آزادي تا دلتان ةدر بار. اند مان مجرد و ذهنی هاي و هم چنان بحث! ایم هنوز خسته نشده

 راستی دانیم عمل به آزادي به زنیم و ادعا هم داریم ولی در عمل نمی میبخواهد حرف 

گوئیم ولی همین که دوست و رفیق بیست  سخن می» حصر و  حد آزادي بی«یعنی چه؟ از 

حصر  حد و آید، آزادي بی میکند که خوشمان ن مییا کاري  گوید میمان چیزي  ساله یا سی

دهیم که هیچ  میگیریم و ناسزاهائی  میکه پیشکش، حتی آزادي محدودش را هم ندیده 

انتقاد داریم   میتازه به رژیم شاه و جمهوري اسال. کند می یابوهایش ناي بار چارودار خسته

جا باشد ولی،  نه این که انتقادمان به این دو رژیم بی!  ندارند راکه تاب تحمل دگراندیشی

اند حداقل ادعاي آزاداندیشی و  چنین و پرده بگویم که آنها که چنین بودند بگذارید بی

 خواهی درایران، چی؟   ما و دیگر مدعیان دموکراسی و آزادياعتقاد به دموکراسی ندارند،

نهادها و  همین جا بگویم و بگذرم که به نظرم گرفتاري اصلی جامعه ما این است که فاقد

اي آزاد و مدنی است و تا زمانی  زیربناهاي اخالقی و فرهنگی الزم براي رسیدن به جامعه

اها اقدامات اساسی صورت نگیرد، مشکلی حل و زیربن که براي ایجاد و گسترش این نهادها

حقوق  ها و حق و جا اهمیت دارد پذیرش بدون قید و شرط آزادي چه در این آن. نخواهد شد

عمل و نه در  فردي است و اگر با خودمان صادق باشیم، ما به چنین حق و حقوقی در
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تلفی خود را نشان هاي مخ صورت بازتاب این عدم باور هم به شکل و. گفتار، باور نداریم

از همان ابتداي تاریخ، باور ماي ایرانی به . آن اشاره خواهم کرد دهد که به شماري از می

علی نور هم شده است،  و اکنون که دیگر نور. آزادي، با هزار قید و بند همراه بوده است

ها، نه  یعنی دست روي هر کس که بگذارید، خودش را قانع کرده است که این محدودیت

بافت فکر و فرهنگی ما بلکه به واقع نشانه  هاي اخالقی در ناشی از این فقدان زیرساخت

 ما هنوز انگار قبول نداریم در. پذیري او براي حداکثر کردن رفاه جامعه است مسئولیت

اي که در آن افراد فاقد حق و حقوق اولیه باشند، هیچ گونه حق و حقوق اجتماعی و  جامعه

  .  هنوز هیچ است» هیچ«ها  جمع میلیون. جود ندارداجتماعی شده هم و

هاي   فقدان زیرساخت-ارزیابی این نکته همین راستا، بد نیست اشاره کنم که در در

احتماال مغز یابو  یم به واقع دل شیر و یاا هبود  شاهدموارد مکرر درهمان گونه که  -اخالقی

بی مسائل و مشکالت ایران مخالفت ارزیا در» واره سیل«خواهد که کسی با این جریان  می

و   مینشانند وردست آقاي ثابتی و یا آقاي سعید اما میبه چرخش قلمی، دگراندیش را . کند

کنند که این بابا، هر صبح تا یک دانه  میزبانی ادعا  ي و به زبان بیا هکشان حرف دیگر آدم

دار  خنده! آید میخواب در ننوش جان نکند از رخت کودك تازه به دنیا آمده را کباب نکرده و

دانند که  میي پسامدرن، حتی این قدر نها ور این که این دون کیشوتآ هو بیشتر گری

  دشمن کیست و به که باید اعالن جنگ کنند؟

 ولی استبداد -شود کرد؟ یا باید به این دیدگاه مخرب و در گوهر استبدادي میخوب، چه 

شه که تازه قبل از تخریب هم چندان تعریفی  اجازه داد که به تخریب اندی-پسامدرنی

  .ي ناروا را به تن مالیدها ندارد، ادامه بدهد و یا این که باید پیه این تهمت

 جمهوري در بارةحرف حساب من در این یادداشت، اگر حرف حسابی باشد، نه 

 این یا آن جریان سیاسی و در بارة هیچ حکومت دیگر و نه در بارةاست و نه  میاسال

حرف حسابی  اگر.  سرنگونی و یا استحاله و یا مسایلی از این قبیلدر بارةنه  غیرسیاسی و

چیز و پیش از هر چیز باید اندکی، به واقع  قبل از هر است که ما این داشته باشم، حرفم

  .همین. بریم، تامل کنیم  تعاریف عبارات و واژگانی که به کار میدر بارةاندکی، 
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به نوبه خود، تاریخ و . جا افتاده است تفسیرپذیر نیستند چه که  آنخصوص بهتعاریف، 

  .پذیر نیستند مختصات تاریخی ایران یا هر کجاي دیگر، اگر چه تفسیرپذیرند ولی تحریف

  .م روشن شودا هبگذارید چند تا نمونه بدهم تا نکت

  :مدرنیته

درنیته در ایران جامعه ما گرفتار تناقض بین سنت و م و  سال گذشته ما٢٠٠حداقل در 

 اش فضل و یم و اغلب بدون این که تعریفی از مدرنیته به دست داده باشیم در بارها هبود

یم که مقوله اصلی که باید براي فهمیدن مشکالت ا همن بر این عقید. یما ه کرد همفرمایش

ي عدم پیدایش ها تري قرار بگیرد علل و زمینه و مصائب متعددمان، مورد بررسی جدي

داري در ایران است که به نوبه خویش، تداوم مناسبات ماقبل مدرن را در  سبات سرمایهمنا

کنم همین خصلت  میاز شما چه پنهان، من حتی فکر . پذیر ساخته است ایران امکان

را به دوئل دعوت کنیم، » دشمن«آید،  میطلبی ما، که با کوچکترین اختالفی بدمان ن دوئل

داري جلوتر نیامده  ذهنی ماست که از مراحل ماقبل سرمایهماندگی  ناشی از همین عقب

 حل اختالف، ةنمود دیگرش هم این است که با همین نگرش ماقبل مدرن به شیو. است

ي سرّ و عدوي ما سر کنیم که هرکس که با ما همراه نباشد، پس حتما با میاغلب گمان 

دایه، دایه، وقته «داري  به سخن دیگر، هرکس که دیدگاه بدوي و ماقبل سرمایه. دارد

ه کفش و ماري در آستین دارد و سرش به برا قبول نداشته باشد، حتما ریگی » …جنگه

  .آخور این یا آن بند است

ولی کم نیستند کسانی که درکشان از مدرنیته از حد مینی ژوپ و کراوات  با این همه،

حالی که به اعتقاد من،  در. دکنن میش اظهار فضل هم ا هبا این همه در بار. رود میفراتر ن

  :اش،  دو مشخصه اساسی دیگرنیز دارد مدرنیته، گذشته از زیرساخت اقتصادي

 ی قوانین جاريیمنشاء زمینی و این دنیا.  

 برابري و آزادي شهروندان  

کار بگیرید تا حدودي عمق ه اگر همین دو مشخصه را براي ارزیابی تاریخ درازدامن ایران ب

  .شود میکه داریم روشن مسایل و مشکالتی 

  کنیم؟  میولی ما چه 
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شود در ایران قبل و بعد از جمهوري  که اغلب تبلیغ می از سوئی، برخالف دیدگاهی

 ١٣۵٧این که از . ی نداشته استیاسالمی، قوانین جاري مملکتی منشاء زمینی و این دنیا

ایران همیشه،  دردهد که  تر شده است تغییري در اصل نمی تر و علنی این منشاء مشخص

 که قوانینی به ١٩٠٦تا قبل از . مذهب منشاء و مبداء اصلی قوانین مملکتی بوده است

شد وجود نداشت و بعد از  می در محاضر شرعی تعیین مدارهاي سیالی که و قرارغیر از 

تعیین مذهب رسمی، هر چه که  اساسی، گذشته از صریح قانون  نیز، به نص١٩٠٦

  .آمده است میایران به صورت قانون در ن باشد درمخالف اسالم بوده 

شود، هم   هم با همه تبلیغاتی که این روزها میرضاشاهاز آن گذشته، حتی به زمان محمد

چند زنی عملی و امکان پذیر بود و هم زنان بدون اجازه شوهران خویش حق مسافرت به 

قانون ارث ربطی به ضوابط قوانین قصاص وجود نداشت ولی . اند خارج از ایران را نداشته

پردازم چون هدفم در این نوشتار چیز دیگري  به دیگر موارد دیگر نمی. این دنیائی نداشت

  .است

گمان یکی  ترین مشخصه یک جامعه مدرن نباشد بی و اما برابري و آزادي فردي، اگر عمده

 خارج از در ا ی ولی بنگرید به مباحثاتی که در ایران.ي آن استها مشخصهترین  از عمده

گویم کشف اجباري و  میبه عنوان معترضه . شود می در این باره میان ایرانیان ایران در

خوب با . »ایران سرآغاز تجدد در«شود  می به قول زیدي رضاشاهچماقی حجاب به زمان 

  که کارمان به سامان نرسیده است؟کنیم این ادراکات مغشوش از تجدد، چرا تعجب می

چندین دهه بعد، هم چنان چماق به دست متاسفانه چماق باشد،  ازش باکه سرآغ آنچه

برخورد به این مقوله این خبط   به گمان من، ما در!هایش را به پیش ببرد خواهد حرف می

کنیم چماق با توجه به موقعیت کسی که چماق  میشویم که گمان  میاساسی را مرتکب 

که اهمیت تعیین کننده دارد این است همین چه  حالی که آن در. و خوب دارد زند، بد می

گریزد و این البته مهم نیست که آیا پیروان  شود، آزادي از پنجره می میوارد » چماق«که 

ي که در آن ا هدر جامع آزادي. شوند یا پیروان عمرو میزیدند که موجب فرار آزادي 

ي که در آن ا ه جامعو. تواند وجود داشته باشد میبرخوردهاي چماقی پذیرفتنی باشد، ن
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خراش و یا با ویراژ دادن در  آزادي فردي به رسمیت شناخته نشود، با ساختن چند تا آسمان

  .شود میوارداتی متجدد ن) عمدتاً(قیمت  ي گرانها اتوموبیل

در  ی، قانونمندي امور ویاز دیگر مختصات یک جامعه مدرن، گذشته از قوانین این دنیا

اي زندگی  پذیري کسانی است که در این چنین جامعه سئولیتکنارش، انضباط ذهنی و م

 در برابر خویش است نه مباحثی که پذیري مسئولیت -پذیري منظورم از مسئولیت. کنند می

 که در اغلب موارد به صورت  اجتماعی»پذیري مسئولیت«و » تعهد «در بارةایران داریم  در

 پذیري مسئولیت منظورم از . آمده است دربرابر خویشتن  درگریزي پوششی براي مسئولیت

 اینکه.  برآمدن یک نظام ارزشی انسانی براي جامعه انسانی استاینجاخویشتن در  برابر در

 آیا در مرکز اینکهچه که اصل است  آید فرع قضیه است ولی آن میاین نظام ارزشی از کجا 

ا خیر؟ وقتی این نظام ارزشی  وجود دارد یها این نظام ارزشی، رفاه و آزادي و برابري انسان

برابر خویش ملکه   درپذیري مسئولیتاگر . آمد نیست گیرد، البته که بدون پی میشکل 

ام، درجریان باشد،  شمردهظام ارزشی با اهدافی که برایش برذهن انسان بشود، و اگر این ن

چون به .  صورت نگیردها اخالقی توان امیدوار بود که بسیاري از بد میدر آن صورت، 

چه که همین انسان را به  گمان من، انسان به ذات، خواهان خیر است و دافع شر و آن

آورد، نه ذات او بلکه بدکاري نهادهاي گوناگون و ورشکستگی  میصورت دیگري در 

آن  پذیري باشد،  همین راستا، اگر مسئولیت در .ارزشی حاکم بر یک جامعه است هاي نظام

 که دنیاي امروز دنیاي پژوهش و حرف را از روي کند می آن عمل پذیرد و به میوقت آدم 

یعنی پذیرفتن این اصل ساده، که از زیادي سادگی اغلب نادیده . علم و آگاهی زدن است

دانند و ما امروزه دیگر عالمه و فالسفه  می که همه چیز را تنها همگان -شود گرفته می

کمتر . داخل و خارج ایران در  میایرانیان گراولی بنگرید به افاضات . چیزدان نداریم همه

اگر . ندهد ش اعالمیها در باره  همه چیز و هر چیز قضاوت نکند ودر بارةکسی است که 

دانانی که حتی کینز و اقتصادهم چه  اند آن  باشد، همگان اقتصاددانقتصادصحبت از ا

اگر بحث فلسفی در . رسند میهم ن  و فریدمن و دیگران به گرد پایشان و مارشالمارکس

ي بر ا هیک پاراگراف، چنان ردی  طرف در.که ما همگان فیلسوفانی مادرزادیم میان باشد

و آن گاه این پرسش ساده بی جواب ! ماند مینویسد که عقل آدمیزاد حیران  میهگل 
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یک جمله و یا یک  ها عالم دیگر بتوان در هگل و مارکس، و کانت، و ده ماند، اگر بر می

ها و مباحث این  گراف ردیه نوشت، پس این همه محقق پرکار که هنوز هم با دیدگاهپارا

گیریم و احتماال به خاطر سادگی و  می با این همه در نظر نکنند؟ میاساتید درگیرند، چه 

. داد» نظر«توان  می همه چیز و هر چیز ندر بارةکنیم که  می هنوز درك نمان انجماد ذهنی

پس داشت و » دانش «شان در باره ت که قبل از ارایه نظر، بایدي هس زیاديها یعنی حوزه

 در بارةاین روزها کم نیستند کسانی که براي نمونه .  اظهار فضل و فرمایش کردآن گاه،

 که آنچه در بارةکنند بدون این که  میاظهار فضل » جهانی کردن«یا » جهانی شدن«

تعارف،  ها و خیلی چیزهاي دیگر بی  اینخوب. شان است، چیزي بدانند موضوع اظهار فضل

گیرم که بر خویش پوششی مدرن و حتی . مانده است نمودهاي ذهنیتی پیشامدرن و عقب

ذهنیت یک دقیق و مستند سخن گفتن، یکی دیگر از مختصات . پسامدرن پوشانده باشد

د و یا اگر نا هاي به نام آمار هنوز نرسید مدرن است ولی اغلب دوستان، به مقوله متجدد و

یا ادعاهایشان را به . کنند میو یا درك ن اش را یا قبول ندارند هم رسیده باشند، اهمیت

و  کنند میدوزي سیاسی   پاپوششما یا براي دپذیری میاي ایمانی و روحانی  صورت مقوله

  . بفرستندشماي نوعی آید که ماموران بکن و نپرس امنیتی را به سراغ  میبدشان ن

 باز ناچاریم بگویم که ادعاي آید؟ ها براي چه الزم می  باشد، این همه انگ زدناگر جز این

 اگر این . در داخل و خارج از ایران با دقت بیشتري بنگریدها نوشته به خیلی از. مرا نپذیرید

  ذهنیت، پیشامدرن و استبدادي نیست، پس، چیست؟ 

. شود ی است که مشکلی حل نمی بدیهاین گونه بماند  وخوب وقتی ذهینت این گونه باشد

 کنیم و سرخوش و سرمست، بر میمحافل خصوصی همه مسایل دنیا را حل  مجالس و در

 که این ذهنیت، همه مختصات عصر و یم در حالیا هایم که مدرن و متجدد شد این گمان

نه فقط متجدد و مدرن نیست . دروغین را در خویش نهفته داردراست یا زمانه بردیاي 

گفتن دارد که استبدادش، نه پیشامدرن، که .  عهد دقیانوسی و استبدادزده استبلکه،

 اش تفاوت دارد، ولی در استبدادي پسا مدرن است که اگرچه به ظاهر با همتاي پیشامدرن
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گوهر، همانی است که همیشه بود با همان عملکرد همیشگی، کشتن اندیشه و سترون 

  . کردن ذهن

  !   نیست میسوم، این درد، به واقع درد کهاي اولیه هزاره  در سال



  نگاهی به خودمان در آینه تاریخ

. چیز و همه چیز سخن گفت و ناچارم که دستچین کنم توان از هر مییک نوشته کوتاه ن در

این  و در.  رجوع کنیممان  که هستیم، باید به تاریخآنچهیابی  به گمان من، براي ریشه

منظور از قاطع عمل .  هایمان، قاطع عمل کنیم کاري دها و کمبرابر کمبو رجوع نیز باید در

  . کردن هم ناشی از دو عامل است

برخورد به  ، موفق شویم باید درها رفع این مصیبت خواهیم به جد در می اگر اینکهیکی 

به عبارت دیگر، مشخص کنیم که در .  با خودمان رودربایستی نداشته باشیممانکمبودهای

خواهیم برسیم، نه  می به کجا اینکهیم تا مشخص کردن ا ه و مکان ایستادکجاي این زمان

  . فقط آسان که عملی شود

. جزئیات بشوم، دوره و زمانه خطرناکی است  وارداینکهزمانه، بدون   این دوره واینکهدوم، 

به خودمان  اي است که اگر که شرایط تاریخی فعلی شرایط ویژه منظورم هم این است

کمبودهائی که هست، برخورد نکنیم، شکاف بین ما و دنیاي متجدد و مدرن از براي رفع 

تواند به نفع منافع درازمدت ما به عنوان یک   که هست، بیشتر خواهد شد و این نمیآنچه

  .باشد  میملت قدی

در این . کاري خودمان ي به دست بدهم از کما هبا این پیش گزاره، مناسب است که نمون

کاري و  ي زندگی کمها اگر در وارسیدن دیگر جنبهت به اشاره بگویم که نیس راستا، بد

 بررسی ما از زندگی اقتصادي ما در صد - که خودش جاي بحث دارد-غفلت نکرده باشیم 

 طلبی قرار اگر نقطه آغاز کارمان را نهضت مشروطه. سال گذشته به شدت ناکافی است

. دانیم میگیري ن ن نهضت عظیم چیز دندان صد سال از آبیش ازگذشت  بدهیم، هنوز و با

 و یا 1داند میپخت سفارت انگلیس در تهران  این که یکی آن نهضت عظیم را دست

، هیچ کدام، به 2اندازد می» افراطیون«تا و نصفی  دودیگري، علل شکست آن را به گردن 

                                                 
موسسه  نهضت مشروطیت ایران، در،»  ایراننقش انگلیس در برپائی رژیم مشروطه در«: ابراهیم صفائی:  بنگرید به 1

  ١٤۵-١۵٤ صص ١٣٧٨مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 
، تهران، نشر مجلس اول و بحران آزادي: ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، جلد دوم: آدمیت، فریدون بنگرید به 2

  روشنگران، بی تا
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 ر دمان تصاديبه همین نحو است بررسی ما از زندگی اق. کنند میگمان من کار روشنگرانه ن

 پهلوي ۀ قاجاریه و روي کار آمدن سلسلۀ سقوط سلسلۀبه زمانیکی دو قرن گذشته و حتی 

ئی که ها به عنوان مثال، اختالف بین نوشته.  حکومت آن خاندانۀ سال۵٠ ةو حتی در دور

 سال گذشته چهلئی که در ها ند، با نوشتها ه آن دوران نوشته شددر بارة سلطنت ةبه دور

ست در خصوص آن دوره نوشته شده باشند، آن چنان عظیم است که انگار کسی ممکن ا

  .جوامعی مختلف را به بازنگري نشسته است

ي زندگی ما نیز صادق است، ها این وضعیت، که در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصه

فرهنگ و  یکی از چندین موانع رسیدن به شناخت بهتري از خودمان است، که ریشه در

  .است حاکم بر جامعه داردسی

مان  مان ازخودمان معیوب باشد، دانش ما به کمبودهاي ناگفته روشن است وقتی شناخت

  . رفع این کمبودها باشد هم درحدي نیست که راهنماي مفیدي براي ما در

که  شود می ایرانی ما، موجب ۀصدائی حاکم بر جامع  سیاست خودکامه توام با نگرش تک-

. هاي گوناگون درآید  یک واقعیت واحد، بسته به زمان آن ارزیابی به صورتارزیابی ما از

 ما، مستقل از زیربناي فکري و عقیدتی، تا به این درجه ۀپردازان جامع قدرتمندان و سیاست

پسندند امکان بیان و  میند که به دیدگاهی متفاوت از آنچه که ا هاعتماد به نفس نداشت

ا این خاطر است که شاید در تاریخ بشر، هیچ ملتی به اندازه مبه همین . اظهار نظر بدهند

و . نداشته است» اشرار«و » ر و اوباشماجا«و » گر توطئه«و یا » مزدور بیگانه«همه 

یم، از همین ا هي نیز نداشتا هآور این که حتی در روزگارانی که با دیگران چندان رابط تاسف

  .یما هخودکامگی بهره جستصدائی و کش آمدن   براي تداوم تکها انگ

 حاکمیت یک نظام خودکامه، همه چیز سیاسی ۀدر نتیج  در نبود یک سنت دموکراتیک و-

کننده نیز  ي بسا، بسیار گمراها  هگشا نیست بلک نه فقط راه» سیاسی شده«شود و اقتصاد  می

ست رادر این چنین فضائی براي  ي آماري نیزها واقعیت این است که حتی داده. باشد

  .شوند» مشتمالی«نمایاندن این یا آن سیاست 

خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که در وارسی تحوالت تاریخی و  مییعنی 

 که اتفاقا براي رسیدن به حقیقت بسیار مفید -، گذشته از اختالف در دیدگاه مان اقتصادي
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. یما هن خود نرسید ما هنوز بر سر واقعیت این تحوالت به توافقی منطقی در میا-است 

هاي متفاوت از یک  ي از علل اختالف نظرهامان نه بر سر تحلیلا هیعنی، بخش عمد

است و این است که » ي متفاوتها واقعیت«ي متفاوت از ها واقعیت، بلکه به راستی، تحلیل

  .کند میکارمان را به راستی زار 

  . 3ته سخن خواهم گفتاقتصادمان در صد سال گذش من در این نوشتار، به اختصار از

  : زمینه کنم از ارایه یک تصویر کلی از اقتصادمان در قرن نوزدهم به عنوان پیش میآغاز 

مختصات کلی ساختار اقتصاد و  طلبی، حوش مشروطه  که در حول و4درجاي دیگر گفتم

  .هم پیوسته توصیف کرده  بۀتوان به صورت سه اداره و یا سه شاخ میحکومت  ایران را 

  .ها کنندگان مالیات  مالیه و مستوفیان و جمعة، شامل ادار»داخل در غارت «ةدار ا-

منظم که از یک طرف، با ، شامل سربازان منظم و غیر» خارجغارت در داخل و « ة ادار-

داخل، در صورت بروز  زدند و یا در میي دیگر، دست به غارت ها لشگرکشی به سرزمین

به آن مناطق اعزام شده، و » ...فرونشاندن شورش « تعارض، در پوشش ۀکوچکتري نشان

 اگر مسئله و. کردند میضمن سرکوب هر صداي ناسازگار، از غارت و چپاول نیز غفلت ن

کار ه آمد، بخشی از همین اداره ب می زمین و یا مالیات پیش ةمشکلی در پرداخت بهر

  . افتاد می

کم  اگر چه در جوامع خشک و. »ازتولید مدیریت تولید و بةادار«یا » منافع عمومی «ة ادار-

 این اداره تهیه و تدارك آب براي آبیاري و زندگی اسکان یافته بود، ولی ة عمدۀآب، وظیف

فراوان دارند، کنترل   میي موسها هائی که باران  سرزمینخصوص بهر باران، در جوامع پ

کاروانسرا و گذشته از آبیاري، تهیه و تدارك راه و  .شد سیل و سیالب مهم می

  .  ي این اداره قرار داشتها  مسئولیتۀي بین راه و غیره نیز در حیطها مهمانخانه

                                                 
مختصري که  کند که به صداي بلند بگویم که این تصویر کم میام، صداقت و انصاف ح    با همۀ کوششی که کرده3

گویم تا کمی از بار گناهانم کمتر  خودم می پیشاپیش این نکته بدیهی را. دهم، ناکامل و غیرکافی است به دست می

 .   شود
نش چاپ شده  براي اطالع بیشتر بنگرید به استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، از سوي نشر رسا4

 .١٣٨٠. است
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ي که ارتباطی معقول و منطقی بین این سه اداره وجود داشت، ا ه هر دور آن دنیاي قدیم،در

 غارت در داخل و یا غارت ةادار یعنی، اگر. اقتصاد کشور از یک رونق نسبی بر خوردار بود

 منافع عمومی، ة انباشت مازاد تولید بود، در همراهی با ادارشان اخل و خارج، که وظیفهدر د

 و غیره ها سازي و یا حفظ و الروبی قنات قنات بخشی از این مازاد را صرف راه و سد و

ولی در هر ]  صفويعباس شاهبراي نمونه، ایران به عصر [کرد، که اقتصاد رونق داشت  می

  .افتاد می، اقتصاد به یک مسیر قهقرائی ]ایران در قرن نوزدهم[ین نبود، ي که این چنا هدور

ي رونق نسبی، این بود که ها مشکل اساسی نظام خودکامه حاکم بر ایران، حتی در دوره

 .کار پویاي درونی براي دگرگون کردن اساس اجزاي خود را در اختیار نداشت و یک ساز

ر این دوره، همه امورات در کنترل یک حاکمیت اش هم به گمان من این بود که د دلیل

داشت که به هیچ نیروي اجتماعی دیگري فرصت عرض اندام کردن  خودکامه متمرکز قرار

رونق عمدتا قائم به این ي که اقتصاد رونقی داشت، ا هبه عبارت دیگر، حتی دور. داد مین

راي نمونه ایران به ب(مرکز این ساختار خودکامه قرار داشت  مختصات شخصی بود که در

رسید، دوره  میولی همین که این خودکامه به پایان کار خود ).  صفويعباس شاهزمان 

را به همان روال  نبود هیچ نهاد دیگري که بتواند امور در. رسید میرونق نیز عمال به پایان 

 بگیرد، این ي که باید مورد توجه قرارا هنکت. شد میقبلی اداره نماید، فرایند فروپاشی آغاز 

گر  ایران جلوه  آنچه که در ظاهر امر به صورت فروپاشی نظام خودکامه متمرکز دربود که

 یا  حکومت و  تولیدي نو،ةبدیع و یا شیو ي تازه وا هشد، نه سر برآوردن گروه و طبق می

 بلکه، به واقع نوعی فروپاشی از باال بود و به همین ، و احتماال کارآمدترنهادهاي دیگر

یعنی، شماري از مستبدان . شد میي کوچکتر، تکرار ها اطر، براي مدتی، به صورت نمونهخ

 مختصات حاکمیت خودکامه متمرکز ۀي بودند که اگرچه هما هریز و درشت محلی و منطق

 به جنگ و گریز داخلی شان اغلب هم کار و زندگی. را حفط کرده بودند ولی متمرکز نبودند

 داخل و  ي فعال حکومتی  اداره غارت درها  فروپاشی، شاخهةدوریعنی، در این [گذشت  می

البته وقتی یکی از این جوجه خودکامگان محلی بر ]. غارت در داخل و خارج بوداحتماال 

شد و تحوالت بعدي بستگی داشت  میآمد، نظام خودکامه متمرکز بر قرار  میدیگران فائق 

  . کند میشود را چگونه هزینه  مین اخذ که خودکامه اعظم مازادي که از تولیدکنندگا



  آینه تاریخ نگاهی به خویش در

22

و طبیعی   میي قدیها که جهان بیرون از ما، هم چون خود ما با همان شیوه تا موقعی

، ولی، شوربختی وردآ می پیش نخاصیمسئله این ساختار سیاسی مشکل و زیست،  می

جدهم،  دوم قرن هیۀاز نیم سازي که  تشدید شدکه از تحوالت سرنوشتآنجاتاریخی ما از 

خان زند، در ایران از میان  بعد از مرگ کریم.  ماندیمنصیب  در جهان در جریان بود، بی

خان قاجار موفق شد حاکمیت خودکامه خود یزهاي بیست و چند ساله، آغامحمدجنگ و گر

  :محمدخان نقل است کهگذرم، ولی از آغا میاز جزئیات آن دوره . را بنا کند

این گروه فرومایه را باید به .... کر عزل رئیس و ضابط افتدرعیت چون آسوده گردد در ف«

خود مشغول کردن که از رعیتی و گرفتاري فارغ نگردند و اال کار زراعت و فالحت نقصان 

کار بیفتد و  یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشگري از

د چنان باشند که هر ده خانه را یک فالحت بای ارباب زراعت و. فسادهاي عظیم روي دهد

جهت طبخ آش یک روز به عطلت و انتظار بسر برند و اال رعیتی نکنند و ه دیگ نباشد تا ب

  .5»نفصان در ملک روي دهد

» فکر عزل رئیس و ضابطه افتد رعیت چون آسوده گردد در« ناگفته روشن است که اگر

آسوده » رعیت«کند که  می این نوع حاکمیت سیاسی حکم» منطق«پس به یک معنا 

خان نبود که حامل تنها آغامحمداز آن گذشته، . عزل رئیس و ضابط نیفتد نباشد تا به فکر

دیگران نیز، اگر چه ممکن است  به این وضوح سخن نگفته باشند، . نگرشی این چنین بود

 و فردآمد این نگرش، به گمان من این بود که بین  پی. ولی به همین شیوه رفتار کردند

 و متاسفانه هیچ وقت به وجود ایران هرگز یک قرارداد نانوشته وجود نداشت حکومت در

 که مدتی بعد، در نتیجه وابستگی بیشتر اقتصاد به دالرهاي نفتی و استقالل آنچه. نیامد

باري، . مالی نسبی دولت از مردم، به صورت گسیختگی چشمگیر بین دولت و مردم در آمد

شود، یک حاکمیت آسیائی، ولی  میچه در ایران در قرن نوزدهم پدیدار به سخن دیگر، آن

احتمالی » منافع« مصائب آن چنان حاکمیتی را داراست ولی ۀزاده است که اگرچه هم حرام

کند، از  میایران حکومت  یعنی آن کس که با این چنین نگرشی بر. آن حاکمیت را ندارد

                                                 
 ١٦٨تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، ص :  به نقل از راوندي5
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 جنگ ةو ادار) غارت در داخل( مالیات و مالیه ةادار الزم براي حکومت کردن، تنها ةسه ادار

 سوم و احتماال ةگیرد و ادار میکف کفایت خویش  را در) غارت در داخل و خارج(

 به سخن دیگر، .کند میسرپرست رها   حکومتی، یعنی اداره رفاه عامه را بیةترین ادار عمده

 لی براي حفظ توان تولیدي درگرفتند و میاگرچه تا آنجا که امکان داشت، از همگان باج 

 غارت در داخل و خارج  ة الزم به یادآوریست که در استفاده از ادار.کردند میاقتصاد کاري ن

نیمه اول قرن نوزدهم و در جریان هرات با عدم  روس در ي ایران وها  براي نمونه جنگ-

خیزي را از دست  یعنی نه تنها غارتی نکردند بلکه مناطق حاصل. توفیق کامل روبرو گشتند

  .تاثیر نبود افزائی براي آن بی  حکومتی در بحرانۀخاصیت شدن این شاخ بی. دادند

و اقتصادي  دهد ولی ساختار سیاسی میئی از امید خود را نشان ها گاه جرقه گاه و بی

کوشید تا  میورزید و به نوبه  میخودکامه طوري بود که در برابر هر گونه تغییر مقاوت 

شوند، از میان  میدر نظام خودکامه حاکم » عدم تعادل«ا عواملی را که موجب عامل و ی

خان امیرکبیر، صدراعظم ایراندوست ما به  به گمان من، هم سرانجام میرزا تقی. بردارد

شاه در این چارچوب قابل توضیح است و هم سرانجام انقالب ناکام  عصر ناصرالدین

ند، و حتی ا هطلبانه داشت ئی که تمایالت اصالحاه  دیگر صدراعظم سرنوشتمشروطه و حتی

،  به اعتقاد من در این 6باري که به سرنگونی حکومت دکتر مصدق منجر شد توطئه خیانت

  .شود میچارچوب است که قابل درك 

 آن است که در ایران ۀخان دقیقا نشان از یک طرف، براي نمونه، صدراعظم شدن میرزا تقی

یعنی، حتی . ترکیب طبقاتی جامعه سیال است.  و جاافتاده نداریمدار ما اشرافیت استخوان

تواند از مخروط طبقاتی باال رفته و حتی صدراعظم  میخان هم  تقی ي چون میرزاا هآشپززاد

چون در . ي الزم براي سقوط نیز فراهم استها در عین حال، ولی پیش شرط. نیز بشود

که کسی باشد وجود » کسی«ستبد اعظم فرهنگ برآمده در چنین ساختاري به غیر از م

حقوقی ملی شده و سراسري از اجزاي  این بی. ندارد تا حق و حقوقی داشته باشد

                                                 
جا ولی، تاکید بر  قصد من در این. ساختاري نیز در این توطئه نقش داشتند  در این تردیدي نیست که نیروهاي برون6

 .  عوامل ایرانی این توطئه است
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اگرچه سیال بودن از وجوه مثبت این نظام . ناپذیر یک ساختار خودکامه آسیائی است اجتناب

ن، به براي این که سیال بود.  آشیل آن استۀحقی عمومی، پاشن ضمن، بی است، ولی در

راستی یک وجه مثبت باشد، الزم است که امور با ضابطه بگذرد، یعنی، ضوابطی در کار 

ش را در این نظام  ا هباشد تا بر آن اساس هر کس که اندك قابلیتی دارد جایگاه شایست

همین وجه مثبت، اما به دو دلیل به صورت یکی از وجوه منفی این نظام . اشغال کند

  :آید میدر

ساالري در آن نقش و  مند نیستند و رابطه و رابطه امورات مملکتی ضابطه  از سوئی-

شود،  میساالري حاکم  شرایطی که رابطه و در هر. یابد میاداره امور  ي درا هویژ جایگاه

 و براي حرکت کردن. دلیلش هم روشن است. گیرد میمتملقان رونق  لیسان و بازار کاسه

» آشنائی«جائی است، حداقلی از   سراسري و همهآن  دری که ناامنساختاري در دوام آوردن

گیري  آید که براي هر تصمیم میدر عمل به صورتی در » آشنائی«این حداقل . الزم است

  .شوند میخودي قابل تقسیم م خودکامه، دیگران به خودي و غیردر این نظا

ه بر فراز نظام  از سوي دیگر و از آن مهمتر، در این نظام، مستبد مطلقی نیز هست ک-

. شود میجامعه با روابط مستبد مطلق با دیگران تعیین » ضوابط«ایستاده است و در واقع، 

واهمه را در این نظام نهادي و همگانی  وجود مستبد مطلق، ترس و نبودن ضابطه و

ظاهر ه  نهادي شده، شکنندگی این نظام است که بۀ این ترس و واهمۀنتیج. کند می

شود که  میواهمه نهادي شده هیزم خشکی  ید و از سوي دیگر، ترس ونما میقدرتمند 

ي ا هشود، حداقلی از آشنائی زمین میوقتی چنین . کند میساالري را گدازان  تنور رابطه

شود براي مسئولیت بخشیدن به دیگري، چرا که هر کسی از یک آشنا کمتر احساس  می

سپردن کار به آشنایان به خاطر آشنائی و  .کند تا کسی که غریبه و ناشناخته است میخطر 

 اگر. چیز و همه چیز در این ساختار  یعنی بد عمل کردن هرها نه ضرورتا به خاطر قابلیت

   .خواهید به تاریخ خود ما بنگرید تا به همین امروز میهم نمونه 

اش شکننده است و شکننده  ساختار اقتصادي در این چنین نظامی، همانند نظام سیاسی

  :ندارد  میدلیلش هم روشن است و ابها. ماند میاقی ب
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  .  مازاد به دالیل گوناگون کم و ناچیز است-

  .شود می در دست دولت متمرکز  این مازاد عمدتاً-

شرایطی که  داران بخش خصوصی یا مازاد کافی ندارند و یا اگر هم داشته باشند، در  مال-

 در دفاع از مالکیت و حق  و نهادهاي الزمون فقدان قوانین مدخصوص به، با نبودن ضابطه

را تا سرحد امکان بروز  دهند که آن مازاد میشود، ترجیح  میبندي   خصلتو حقوق فردي

  . کل اقتصاد به در ببرند  و اگر فرصتی پیش بیاید ازندهند

 اي خواهم، بگویم که از یک دیدگاه تاریخی، فرایند تولید در این چنین جامعه مییعنی 

 به ها محصوالت و فرآورده طبیعی تولید، هزینه تولید در فرایند. ماند باقی می» یعیطب«

بیند، چرا که تا  میخبر از بیرون اما، مسئله را این گونه ن ي بیا هالبته، جامع. نسبت باالست

مقایسه با دیگران  ولی وقتی، پاي رقابت و. دنیا دنیا بوده، کار به همین روال گذشته است

ارتباط بیشتر و   که در براي نمونه وضعیت ما از قرن نوزدهم به بعد-آید  می به میان

  این نظام -داري اروپائی و حتی روسیه تزاري قرار گرفتیم تر با اقتصادهاي سرمایه منظم

  . ما هم باختیماینکه، کما بازد میطبیعی، توان رقابت ندارد و رفته رفته بازي را به رقیب 

  آید؟ میباختن در ایران به چه صورتی در آمد این  و اما پی

هاي تولید  شیوه. بخش اعظم جمعیت در اقتصاد ایران در این دوره، در کشاورزي شاغل بود

هائی بود که به زمانه صفویان و حتی پیشتر مورد  و ابزار مورد استفاده در این بخش، همان

و نه شیوه زراعت و کشت و به کار گرفته شد  يا هنه ابزار تاز. گرفت میاستفاده قرار 

نه . 7بندي با گذشته بسیار دور خویش تفاوت یافت برداشت متحول شد و نه نظام مالیات

فقط زندگی سیاسی که زندگی اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادي نیز با یک مخروط 

 باالتر حق و حقوقی ۀي در این مخروط در برابر یک الیا ههیچ الی. شد میخودکامگی اداره 

اگرچه مالکیت . حق و حقوق بودند نداشت و همگان در برابر مستبد اعظم، یعنی شاه، بی

ي براي ا هخصوصی وجود داشت، ولی نه قانونی براي دفاع از آن بود و نه محکم

                                                 
  ٩-٨ فصل ١٣٨٧جامعه ایران درقرن نوزدهم، تهران نشر نی، و  اقتصاد: قرن گم شده: سیف  بنگرید به احمد7
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 اقتصادي این آمد پی. کرد میهر جوجه مستبدي به مال و جان دیگران تجاوز . طلبی تظلم

  . میز از کار درآمدآ هفاجعفرهنگی به راستی -ساختار سیاسی

مندي از ثمرات  وقتی به بهره.  به تباهی کشیده شدها  ذهنیت اقتصادي ایرانی-

 - داللی و دالل مسلکی - توزیع ۀگذاري و تولید اطمینانی نباشد،  فعالیت در عرص سرمایه

بروز ترین شکل   عمده.رود می و تولید ارزش و تولید ارزش افزوده به حاشیه شود میعمده 

      .طلبی است رانت خواري و رانت  میچنین نظا فعالیت در

ي که به آن ا ه آینددر بارةغفلت  خیالی و زندگی در حال و مباهات به گذشته و بی-

  . اطمینانی نبود، زیربناي فکري و عقیدتی ملی ما شد

، ي بسیار کوتاها هبعد، براي دور. در مقطعی دلمان به صدور ابریشم خام خوش بود

 تا این که، در 8 پنبه و سپس، تریاك شدیم و بعد به صدور قالی و شال رسیدیمةصادرکنند

ورزي  ترین پشتوانه این زیر بناي اندیشه هاي اول قرن بیستم، نفت، به صورت عمده سال

  : اگر به ساده کردن یک ساختار پیچیده مجاز باشیم. اقتصادي ما درآمد

و حتی در صد سال گذشته، ساختاري بوده است،گریزان نظام اقتصادي ما در قرن نوزدهم 

  ... طلب، ظاهربین و فاقد دوراندیشی از تولید، ولی مصرف

ساالري جهانی،  درطول قرن نوزدهم، ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه

دوست   مسلک و انگل با آن ذهنیت دالل. ي ماها ي شد بر دیگر مصیبتا همصیبت اضاف

بایستی با محصوالت تولید شده  میوام یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم که ق

 ةو بدیهی است که از عهد. ساالري رقابت هم بکنیم ي مدرن جوامع سرمایهها در کارخانه

بار را نیز داشتیم که  ي اسارتها ي قرار دادها  که محدودیتمضافاً. آمدیم میچنین کاري برن

   احتماالً-خواستند  می که قدرتمندان خودپرست حاکم بر ایران ن-خواستیم  میحتی اگر 

رفته . ي الزم را در پیش بگیریمها  سیاستمان توانستیم براي حمایت از صنایع دستی مین

رفته که صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصوالت از اروپا و روسیه 

آغاز » ایران فروشی«، ها براي رفع کسري تراز پرداخت. تر شد هندوستان وابسته تزاري و

                                                 
  ٧و٦و ۵ فصول١٣٧٣اقتصاد ایران درقرن نوزدهم، نشرچشمه، تهران، : سیف  بنگرید به احمد 8
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رو کردند و » سازي بدوي خصوصی« به - شاه -گشت و براي رفع بحران مالی دولت 

فروش مشاغل و عناوین سرعت . خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند يها زمین

هاي پایانی قرن  در سال.  اخالق اقتصادي جامعه را به تباهی کشاندۀبیشتري گرفت و تتم

 دانش و ۀاز سوئی، ما هم چنان در عرص. که مثمر ثمر نگشت ئی شدها نوزدهم، تالش

ویه حساب سي حقیرانه، تها دانشوري کمبود داشتیم و از سوي دیگر، نفع خود طلبی

وار خورد و تعجبی ندارد که راه   را موریانهها ي مکرر، احتمال موفقیت این کوششها کردن

ایران   عدم تغییر ساختار و فلسفه سیاسی حاکم برةکنند  البته از نقش تعیین.جائی نبردبه 

امتیازات » احداث کارخانه« البته در پوشش . هم نباید غافل ماندها این شکست در

شماري به خودي و بیگانه بخشیدند که اگرچه براي ایران کارخانه نشد، ولی براي  بی

گذشت،  میهاي گشادشان  راه جیب شان از کوره دوستی  که وطناین امیتازات  میصاحبان بو

از . ي فرنگ براي روز مبادا به امانت گذاشتندها گشت که در بانک» ارزي«منبع درآمدهاي 

ها نیز، اگر چه بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به وجود  صاحبان خارجی این امیتازنامه

کارگاهی بنا گشت که حداقل   نه کارخانه وو آمدند، ولی نه یک کیلومتر راه ساخته شد

  . پارچه کفن مردگان ما، وارداتی نباشد

  قرارداد با ٨٠شاه قاجار بر ایران، بیش  از   ناصرالدینۀ سال حکومت خودکام۵٠در 

کنندگان  خارجیان به امضاء رسید که اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیري نرسید ولی امضاء

  .گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندندو شاه و وزراي کیسه 

 تضعیف حاکمیت خودکامه شاه بود و از سوي ۀسازي بدوي نیز، از سوئی نشان خصوصی

ي که اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یک مورد بسیار مهم، ا هدیگر، نمودار سربرآوردن طبق

ي اولین بار در تاریخ درازدامن ایران، یعنی، برا. دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود

از سوي مستبد اعظم نبود » يا ههدیه و سل «ۀداریشان نتیج دارانی پیدا شدند که زمین زمین

البته زندگی . بودند» خریده« بلکه، ملک را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم

هاي پایانی  ر است که در سالبه همین خاط تر شد و شاید روستائیان از این رهگذر، اسفناك

. قرن نوزدهم شاهد تحرك چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه تزاري هستیم

 در. کارگرانی که نه فقط خودشان، که مازاد کارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند
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ر کاه ي با هآالت تاز نه ماشین.   تکنولوژیک هم  شاهد تحوالت چشمگیر نبودیمۀعرص

حتی، همان . کار افتاده دهی تولید ب ي نوئی براي اداره و سازمانها گرفته شد و نه شیوه

 . حفظ و مرمت نشدند- نظام آبیاري با قنات -ولی بسیار موثر و مفید   مینظامات قدی

افتد، وضعیت اقتصادي  خواهم بگویم که با همه تحوالتی که در جهان اتفاق می مییعنی 

   .بود خیلی جدي بحرانی طور بهنوزدهم به واقع و ما در پایان قرن 

 که یکی به راستی  مهم در ایران روبرو هستیممقولهاما، در اوایل قرن بیستم، با دو  و

تاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگري نیز، به مقدار زیادي نتیجه یک تصادف زبا

  :آید میدار اقتصادي در  ههاي ملی ما به صورت یک مصیبت ادام انگاري است که با سهل

طلبی و مخالفت با نظام خودکامگی به تشکیل مجلس و حکومت مشروطه   مشروطه-١

شود که اگرچه،  متاسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی ارکان حکومت  می منجر

پرستان   گذشته–مثلث ارتجاع  موثر  میگا هم همکاري و. خودکامه ایران را به لرزه درآورد

   الزم بود تا جنین این حرکت پیشرو قبل از موقع سقط شود-بومی، روسیه تزاري، بریتانیا 

طلبی   ادعاي شماري از مورخان گرانمایه ما، از نهضت مشروطهبرخالف. و به بار ننشیند

اش از هیچ کوششی  چیزي نگذشته بود که دولت فخیمه بریتانیا نیز همانند همتاي روسی

، رهبران نهضت در ]در فاز دوم انقالب[مدتی بعد . الب کوتاهی نکردبراي خفه کردن انق

آذربایجان سردار ملی و ساالر ملی، با دستور مشترك سفارت انگلیس و روس به مشروطه 

. تهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابک، به خاك و خون بیفتند در  میهاي بو رسیده

سوئی با روسیه تزاري، لرد گري، وزیر امور خارجه   همین همۀدر همین راستا و به نشان

 سربازان روسی که در شرایط ۀوسیله اشغال موقت ایران ب«بریتانیا بر این گمان بود که 

 نادیده گرفتن استقالل ایران ۀصورت گرفته، نشان] ؟[ناامنی و اغتشاش براي حفاظت 

ز، سخنگوي دولت بریتانیا در  اخراج ستارخان و باقرخان از تبریدر بارةو اما . 9»نیست

 شود که خروج ستارخان و میبینی  پیش «؛گوئی بر آمد  به پاسخ عوام انگلستانمجلس

                                                 
و ص ١٧ جلد ١٩١٠، وزارت امور خارجۀ بریتانیا، اسناد و مدارك پارلمانیگزارش رسمی، در :   به نقل از لرد گري9

۵٧٣ 
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وقتی از سوي نمایندگان با سئواالت  و» کننده داشته باشد  آرامآمد پیباقرخان از تبریز 

وضیح بیشتري ولی ت» اند افزا بوده در گذشته، این دو بسیار مشکل«بیشتر روبرو شد، افزود، 

اخراج این  ي پرسید که آیا دولت بریتانیا درا ه، نمایند١٩١٠ آوریل ٢١ ۀدر جلس. 10نداد

 داشته باشد،   میاش ابها  بدون این حرفدو از تبریز نقش داشته است؟ سخنگوي دولت

ي ها  سفراي انگلیس و روس در تهران که به دستور دولتۀخواستستارخان به «پاسخ داد، 

این قدم، به نظر . دولت ایران از تبریز اخراج شد ۀوسیله بکردند،  میش عمل متبوع خوی

 مطلق الزم و ضروري بود چون تا طور بهتبریز،  ي روس و انگلیس درها سفرا و کنسول

اعتماد  افزاي آنها، امیدي به برقراري نظم و ۀسالح پیروان مسئل خروج این دو از شهر و خلع

ولی لینچ که نماینده مجلس بود به اعتراض برآمد که بر . 11»داشت وجود نخواهد میعمو

 انجام تبریز  در»نظم«اساس اطالعاتی که هست، آنچه ستار و پیروانش براي برقراري 

در تائید نظر لینچ، گزارش کنسول روسیه،   و12.است» سزاوار قدرشناسی« اند، داده

اد نظم بیش از مامورین شاه انقالبیون در ایج«بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز که 

 ۀکلی] یعنی حکام شاه[ توقف حکام قالبی ۀدر منطق«و ادامه داد که » نمودند میمراقبت 

 حکومت ستارخان دکاکین دست نخورده ۀدکاکین غارت شده در حالی که در منطق

  13.»است

» خواه مشروطه« شوند می مشروطه از قبل درشت و ریز مستبدان همان از شماري بعد،

 چند تنها ووو فرمانفرما و الدوله عین و تنکابنی خان محمدولی. رسند می مقام و جاه به و

 به گمان من تعجبی شاهی را داشتیم و پیش از آن البته، استبداد صغیر محمدعلی .ندا هنمون

که از خاکستر نظام مشروطه  داریم ی رارضاشاهکمتر از دو دهه بعد نیز استبداد ندارد که 

د، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر سر بر آور

زدیم و کاله پهلوي  میولی با ظاهري متفاوت، اکنون دیگر کراوات هم . شاه قاجار فتحعلی

                                                 
 ١٨۵٨مان اسناد، ص  ه : مکیننوود10
 ٢٢٨٧، ص ١٦جلد    همان اسناد،11
 ١٨٢٤-٢۵و صص ٢جلد   سخنان لینچ، همان اسناد،12
 ٤٨، چاپ خارج از کشور، بی تاریخ، ص انقالب مشروطیت ایران: ایوانف. س.  م 13
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 ۀاگر به زمان. البته یک تفاوت عمده و اساسی اما وجود داشت. هم به سرمان گذاشته بودند

 بنایش را بر رضاشاه ۀخودکام ، قانون نداشتیم، حکومتعقل کوتاهبلند ِ آن مستبد ریش

. شود مییعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل ن. شکنی گذاشت قانون

ضبط اراضی و دهات به . بگیر و ببندها به جاي خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست

به همین خاطر است که از . باشدي نیست که بر سر آن بحث و جدلی ا ه رضاشاه مسئلۀزمان

 ۀعرص داریم و نه در میبه جلو بر  مینه در عرصه سیاست قد تبلیغات متعدد که بگذریم،

امور کار ندارم که ممکن  اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهر

عد با شدن مستبدین و مدتی ب» خواه مشروطه«این وضع، یعنی   با.متفاوت باشد است

 ایران در کار چرا که کنیم می شکوه زمان و زمین از بازسازي حاکمیت سیاسی خودکامه،

.  اوال معلوم نیست، چرا با تداوم همان ساختار، باید به سامان برسدرسد؟ مین سامان به

اش مخل  یم که خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوعا ه ما انگار هنوز درك نکردعالوه به

» خواه مشروطه «در بارةو در ثانی،   می و تباه کننده رفاه عموعی مردم استزندگی اجتما

 که بودند آدم و قابل حضرات این اگر شدن شماري از سردمداران خودکامگی درایران،

 بود که گونه آن را مسائل که این بدون !زدند می ایران جمال به گلی مشروطه از پیش

 نتیجه این به یرضاشاهآمدن خودکامگی  العمل به روي کار عکس  درکنیم بررسی

 عنوان به مگر .چنان و بود چنین» شاه احمد« بود این در ما کار اشکال که رسیم می

! باشد او با  ایراناوضاع خرابی مسئولیت که بود يا هکار شاه احمد مشروطه، پادشاه یک

 رس ان رضا که است نگذشته مشروطه انقالب از سالی ١۵هنوز  همه، این با

 ولی کند می گذاري پایه را »مدرن ایران« طرفدارانش ادعاي به چه اگر که آورد میبر

 -داري مملکت و حکومت ةشیو یعنی – عمده وجوه در که است این دردناك واقعیت

 ۀزمان به اگر که »ناچیز« اختالف این با گردد می بر صفوي عباس شاه ۀزمان به ایران 

 ،)بود که( نبود آفرین مشکل مانده عقب و دقیانوسی عهد حکومتی نظام آن عباس، شاه

 فرق کامال تاریخی شرایط و بود شده دیگري طور دنیا که بیستم قرن ابتداي در

. ، نبودرضاشاه هیبت به حتی دیگر، خودکامه یک برآمدن ایران دردهاي چاره د،رک می
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 ساختن. ساخت میدان و مسجد ساخت، کاروانسرا ساخت، راه رضاشاه مثل هم عباس شاه

 کم واقع به عظمت همه آن با پیش، سال ٤٠٠ به نزدیک در اصفهان شاه میدان

 کل. بود مبتال »خواري زمین« بیماري به رضاشاه، مثل ولی هم عباس شاه .نبود کاري

 مالکان یعنی،. 14کرد اعالم »خالصه« را مازندران ایالت کل بعد، اندکی و گیالن ایالت

 از پس اندکی  و بعد، سال ٣٠٠در  بدیلش. بودند معطل ول این ایاالت  درخصوصی

 : که شد این ملی ايرشو مجلس در مالیر وکیل گفته به ،رضاشاه خلع

 روز به تقسیم را این و کرد سلطنت مملکت این در سال ١٧دانم  می را سابق شاه«

 صادر مالکیت سند هزار چهار و چهل ایشان و شود می روز هزار شش تقریبا بکنیم که

 اول ماده بنده عقیده به ...ندا هگرفت ایشان سند هفت روزي بکنیم که تقسیم. ندا هکرد

 مردم از را امالکی سابق شاه که این به نظر (شود نوشته طور این باید قانون این

 و بالاثر اسناد این ...بود کرده صادر ئیها مالکیت سند الزاما و بود کرده غصب قهراً

 .15»)است ساقط باراعت درجه از ملغی

 هست و بود ضروري دیگر چیز یک و هزار و آهن راه و راه و پل ساختن تردید بدون

 و شاه وقتی. ما بود  میحقوقی عمو حق و  به اعتقاد من، بیایران ۀجامع اصلی مشکل ولی

 باال را دیگران اموال که دهد می »حق« خود به دیگري قدرت صاحب هر کنارش در

 گذاري سرمایه براي و کار براي اي انگیزه خواهد، بکند، می که غلطی ن هردیگرا و با بکشد

خواهم این نکته را بگویم که همین  می یعنی ماند نمی باقی براي نوآوري  وتولید براي و

ها و  شود که اتفاقا ساختن همان راه مینهایت باعث   و ضبط مال و اموال درها طلبی زیاده

 در کسی وقتی کلی، طور به یا. نیز چندان مفید فایده نباشد ها  و دیگر زیرساختها پل

 جامعه یک در  وشود می حق بی جامعه کل صورت، آن در ندارد، حقی هیچ اي جامعه

                                                 
14

الی کدوري و سیلویا : درکتاب» ١٨٠٠-١۵٠٠فروپاشی اقتصاد ایران،  و استبداد«:سیف  بنگرید به احمد

  ) به انگلیسی( ١٩٨٨خاورمیانه، فرانک کاس، لندن،  تاریخ اقتصادية مقاالتی دربار): ویراستار(هایم
، کتاب هفتم، بهار تاریخ معاصر ایراننگاهی به اموال منقول و غیرمنقول رضاشاه، :  به نقل از محمد ترکمان15

  ١١٠، ص ١٣٧٤
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 با توام شناسی مسئولیت .تواند باشد مینیست و نشناسی هم   البته که مسئولیتحق، بی

 می عموبردگی دیگرش منا  - که نیستباشد پذیر امکان چیزي چنین اگر - حقی بی

 ،١٣۵٧ درسال خودمان همانند رسد، می استخوانشان به کارد وقتی نیز بردگان و است 

 مردمان که البته و جامعه و اقتصاد وضعیت، این در و. سوزانند می هم با را خشک و تر

 یعنی، ندارد، چندانی استفاده پل و آهن راه و راه و. مانند می باقی چیز بی و فقیر

 .باشد داشته تواند نمی

 و احترام به حق و حقوق که در آن امنیت جان و مال يا هدر هر جامع نکته این است که

 رضاشاه  ایران به زمانخواهد می نشود، اداره قانون با مملکت  وقتی، یا نباشد،فردي

 اقتصادي هم  و رونقآن جامعه پیشرفت در ،هرکس دیگر یا و عباس شاه به عصر یا باشد

. رود میدست و دل کسی به کار ن. گیرد میتولید و تولید ارزش افزوده جان ن .نیست

در » قانون«شکنی به صورت  قانون. خورد اجتماعی لطمه می پذیري فردي و مسئولیت

  ترس و.ادعا شود، چیزي به غیر از تبلیغات حکومتی نیست غناي فرهنگی هم اگر. آید می

وقتی به فردائی امیدي  و. شود میت نامیده وحشت ملی شده و سراسري به غلط امنی

  . ي هم نیستا هنباشد، براي بهتر ساختن آن فردا برنام

و اگر . بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است که از آن گریزي هم نیست

شود، همه چیز به سر موئی بند  مینبودن امنیت با خودکامگی توام شود که اغلب این طور 

وحشت سراسري شده، همان امنیت دروغین، به ناگهان به   یعنی همان ترس و.شود می

 اول باور کردنش دشوار است و این هرج ۀشود که در وهل میمرجی دگرسان  چنان هرج و

بدون چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود،  تا آن زمان که همه مرج هم، و

الزم براي دفاع و حفظ حق و حقوق  به ویژه ایجاد نهادهاي ي الزم و کافیها سازي زمینه

 یعنی .نشیند میي دیگر بر تارك این نظام ا هیابد که باز خودکام می آن گاه سامان ،فردي

ي ا هافتد، به واقع بازسازي خودکامگی است نه تجربه زندگی به شیو  که اتفاق میآنچه

  .دیگر که با ضوابط زمانه مدرن بخواند

  .ه نفت وابسته شدن اقتصاد ایران ب- ٢
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پیشتر از ذهنیت اقتصادي خاص خودمان سخن گفتم و این را  نیز گفتم که خودکامگی 

 اینکهحق و حقوقی کامل ما، این ذهنیت را به تباهی کشانده است و بدون  حاکم و بی

 خودمان خواسته باشیم و یا حتی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم، الابالی و احتماالً

رسیم،  میکه وقتی به قرن بیستم  ولی نکته این است. رده استگریزمان ک مسئولیت

  16.آید میدار این ذهنیت منحط اقتصادي ما در  ي نفتی، به صورت بانکها دالر

که خود را در برابر مردم ایران مسئول  خودکامه داشتیمکارآمد و غیر میالبته اگر نظا

توانست فرایند  میمدهاي نفتی گمان درآ دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی می

به واقع » طالي سیاه« لسانی، این یاد زندهولی به قول . تحول اقتصادي ما را تسریع کند

ي اول قرن بیستم از ها ما در دهه به یک تعبیري، وضع اقتصادي. شد» بالي ایران«

 تغییر  در کناروچون در کنار وابستگی روزافزون اقتصادي به نفت، . تر گشت گذشته خراب

 و  ما هم چنان خودکامه بودۀحاکم برجامع ، نظام سیاسیما  بیرون ازو دگرگونی جهان

بسیار   می و نظام خودکامه، به تجربه تاریخ، از نظر اقتصادي، نظاماند خودکامه باقی

. کارخانه صورت گرفت اندازي ئی براي راهها تردیدي نیست که کوشش. غیرکارآمد است

                                                 
توانند چند و چندین گنجشگ  ا همین یک سنگ نفت می هنوز هم کم نیستند کسانی که بر این گمان باطلند که ب16

  میلیارد١٠٠حاال که قیمت نفت خیلی افزایش یافته است از سالی  کل درآمد ایران از نفت! چاق و چله شکار کنند

 تا ٤آن وقت فقط .  میلیون ایرانی سرشکن شود٧۵تازه این مبلغ باید براي برآوردن نیازهاي  دالر بیشتر نیست و

 شرکت که ٤ این ٢٠١١ در -  اکسون موبیل- شل-  بی پی- وال مارت-المللی را در نظر بگیرید بزرگ بینبنگاه 

 ١٤٦٤یعنی .  برابر درآمد ایران از نفت درآمد داشتند١۵ میلیون نفر به آنها وابسته نیستند حدودا ٧۵به یقین 

ن اندك شمار صاحبان سهامند که از این مقدار درآمد ها، ای مورد این بنگاه تفاوت البته در این است که در. دالر میلیارد

شوند ولی در ایران، درآمدي به مراتب کمتر از این باید صرف واردات گندم براي سیرکردن شکم  مند می ساالنه بهره

کفن  ها هم هست از واردات کود شیمیائی و پارچه به همین نحو، مواد اولیه کارخانه. جمعیت بشود چندین ده میلیون

بدیهی است تا زمانی که حامل . گویم میل دیگر چیزي نمی و  لوبیاي دیزي و هزار و یک نوع حیف مردگان و نخود و

  .ماند اش زار باقی می این شیوه ارزیابی از مسائل هستیم، کارمان به همین صورت کنونی

  .ام ها را از این آدرس گرفته درآمد بنگاه

https://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/ 
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، یعنی 17نداشت» در رو« ساخته شد که البته به قول دکتر مصدق آهن سراسري نیز راه

این راهی «گفت،  میي نبود و پیرمرد راست ا هبراي پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فاید

 ۀ ولی به عصر و زمان18.»که فعال دولت در نظر گرفته برخالف مصالح اقتصادي است

  داد؟    میی چون مصدق گوش  چه کسی به رهنمودهاي دلسوختگانرضاشاهخودکامگی 

 شاهی ادامه پیدا آموز که به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین جالب است و عبرت

اش،   تظاهرات مدرنیستیۀ نیز درگوهر با همرضاشاهو سیاست ایران به عصر محمد کند می

  ...و بعد. شباهت نیست شاه بی به سیاست ایران به عصر فتحعلی

و اما، از تمام پروژه مدرنیته، . یما ههر امر، ما و جامعه ما متجدد شدبدیهی است که در ظا

. آنچه داشتیم به واقع مدرنیتی قالبی و حرامزاده بود چسبیده بودیم و واهرظتنها به 

اندازي کردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش،  پارلمان و مجلس را به تقلید غربیان راه

 دانشگاه ساختیم ولی نه منابع کافی براي تحقیق و 19.ادیماجازه انتخاب آزاد به مردم ند

تحقیق و . نه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم پژوهش تدارك دیدیم و

توجیه یک واقعیت شبیه بود تا  اي بد نوشته در هم بیشتر به دفاعیه  میهاي رس پژوهش

لباس و ظاهرمان نیز به . دنیاي خود آفرینی و شناخت بهتر از خود و کوششی براي دانش

شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به » متجدد«تقلید از غربیان، 

، براي نمونه اتوموبیل، که به ایران  و مدرنمظاهر دنیاي صنعتی. حق و حقوق فردي را

                                                 
ششم  هاي پنجم و ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره نطق«، به نقل از ١٣٠٦ اردبیهشت ٩ نطق مصدق در 17

 ٩٦ ص  ،١٣٤٩ چاپ خارج از کشور،» مجلس شوراي ملی
 آنجا هم18
ها را  تخابات در دورة پهلوي شماره خویش، تعداد بیشماري از اسناد مربوط به ان١٠ در  تاریخ معاصر نشریۀ وزین19

هاي شوراي نگهبان، هرچه باشد  انتخابات کنونی هم با دستکاري. چاپ کرده است که بسیار خواندنی و مفیداند

 .انتخابات به تعبیري که از آن داریم، نیست
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ردیم و  استفاده کسطح ملی  در»خودکشی«اي براي  آمد در عمل از آن به صورت اسلحه

  .20کنیم میهنوز هم 

هنوز نه .  و قدرتمندان ما خبري نیست حقوق فردي در ذهنیت ما هنوز از احترام به حق و

هنوز . هنوز نه آزادي عقیده داریم و نه آزادي اندیشه. گرائی تحزب داریم و نه کثرت

ي ما قبل از ممیزي توزیع ها روزنامه کشند و کتاب و میمطبوعات ما قاچاقی نفس 

ي نه چندان دور،  ادراکی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته ا هاگرچه در گذشت. شوند مین

 را در آوردن ها اداي غربی اگرچه تا به همین اواخر، .بودیم، ولی دموکرات نشده بودیم

کوشی را    ولی از اکثریت این جماعت نه سخت- شاید هنوز هم باشد- تشخص بود ۀنشان

 ۀشناسی ما هم هم وقت.  را و احترام به قانونشناسی و صداقت نه وظیفهآموخته بودیم و 

در .  خویش نهفته دارد  را در حجرۀزمان روزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر و و مختصات روز

از کار » محتکر«عمل،  شویم، در میعالقمند » تجارت«  اقتصاد هم، وقتی بهۀعرص

کنیم، ولی به راستی و در دنیاي  میدن تظاهر دوی» سود«اگرچه به به دنبال !  آئیم درمی

 ، نیز همگان مقصرند وها در این عرصه. دهیم می را رواج خواري  و رانتطلبی واقعی، باج

  .     ما خود غیر ازه گناهکار، ب

ي عهد دقیانوسی، چیري از اساس در ایران ها جانی این دیدگاه تعجبی ندارد که با سخت

. تواند باشد میاست که اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نشود و بدیهی  میدگرگون ن

نیز رسیده و شاید از آن » ي تمدن بزرگها دروازه«که به  کردند میالبته در مقطعی، ادعا 

                                                 
! شوند ان تلف میهاي ایر  هزار نفر درجاده٣٠ام ولی درجائی خوانده بودم که سالی نزدیک به  اش را گم کرده  لینک20

جانت را با تعارف . خواهی از دري بیرون بروي و یا به منزلی ورود کنی جالب است در کنار همین جماعت می

شان باید یک  پردازند تو گوئی که اکثریت هاي سوپرتعارفی به رانندگی می چند لحظه بعد، وقتی همین آدم. گیرند می

نه ضوابط رانندگی رعایت .  در حال موت به بیمارستانی دیگر برسانندارگان بدن انسان را براي پیوند به بیماري

پوشی  تر از آن است که قابل چشم دردناکش هم، عیان آمد و پی...نه سرسختی جاده شود، نه محدودیت سرعت و می

 که اگر و روشن است. ها و یا دیگري را ها و خیابان داند براي تنگی جاده یا دولت را مقصر می هرکسی هم. باشد

   نیز، و براي آدم غیرعاقل،! راند نه به عکس اي با احتیاط می ادعاي تنگی جاده راست باشد، آدم عاقل در چنین جاده

      .این البته راست است که وقتی که عقل نباشد، جان در عذاب است
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شد فریب داد، به واقع  میدیگران را که ن. ي کافیستا هنیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشار

  ! میمالید میداشتیم سر خودمان را شیره 

سال  ي از صدا هخواهم بر این نکته دست بگذارم که در بخش عمد میبا این ترتیب، 

این معضالت نه . ي روبرو بوده استا هگذشته، تحوالت اقتصادي ایران با معضالت عدید

پوشی از  ساختاري و با چشم نه با تکیه بر عوامل برون  ریشه داخلی داشتند وتماماً

توان با عمده کردن یک دسته از  میالبته . درك و تبیین هستندي داخلی آن قابل ها زمینه

 پیچیده را ساده کرد ۀاین عوامل مسئله ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقول

وارسیدن تحوالت اقتصادي ما  که در . نگارانه حالل مشکل نیستندا هي سادها ولی تحلیل

سازد که تحول  میبه وضوح روشن بخشی نداشته،  سال گذشته توفیق رضایت صد

ي فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، ها اگر زمینه. افتد اقتصادي در خالء اتفاق نمی

شود و در نتیجه،  میماند و عمقی ن میتحول اقتصادي اگر موفق به نظر آید در سطح 

 و برجا. شوند میمصائب مزمن اقتصادي اگر چه ممکن است به دیده نیایند ولی رفع ن

اقتصاد  و. آفرین بشوند مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله میاستوار باقی 

به سخن دیگرـ ممکن است راست باشد که در نبود . ماند می هیاهو شکننده باقی ۀبا هم

تر، آن  ماند ولی از آن روشن میتوسعه اقتصادي، توسعه فرهنگی و سیاسی ناپایدار  رشد و

 فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعه اقتصادي در عمل غیرممکن ۀود توسعاست که در نب

بلکه . همین جا بگویم که غرضم تقدم یا ارجحیت قائل شدن یکی بر دیگري نیست. است

این دو یا باهم هستند و یا اگر یکی نباشد، در  بر این گزاره تاکید دارم که در وجه کلی، 

  . نهایت، آن دیگري هم نیست

در این تردیدي .  خوبی استۀ نمونرضاشاه ۀادن این ارتباط، ایران به زمانبراي نشان د

الطوایفی بر کشور حاکم  ي ملوكا ه، شیو١٢٩٩حوش سوم اسفند  نیست که در حول و

بعید نیست در شماري از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل . بود

خان، این اغتشاشات به رت رسیدن رضاسوم اسفند و به قد بوده باشد ولی با کودتاي

 این آمد پیشوربختی تاریخی ما در این بود که . شوند میشدیدترین حالت سرکوب 
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کننده،  و به همان نسبت مهم و تعیین. نبود حاکمیت قانون سرکوب،  در»موفقیت«

نامیده » امنیت «آنچه. نشیند میحکومتی پاسخگو به مردم به جاي حکومت پیشین ن

 به واقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملی شده و سراسري شود، می

شود بهترین زمینه براي   میقدرتمندان مشخص ستیزي   در شرایطی که با قانونخصوص به

گذشته از سرکوب شورشیان، حذف روشنفکران و . ها و امکانات است به هرز رفتن قابلیت

مصدق و . گیرد می کار حکومت قرارو حتی اندیشمندان نیز در دستور  سیاستمداران

مدتی بعد، حکومت حتی به [ شوند مینشین   خانه– به عنوان نمونه -مستوفی و مدرس 

  ]. شود می مدرس متوسل یاد زندهترور ناجوانمردانه 

اغتشاشات کار ندارد بلکه با  يها رضاشاه نه فقط به ریشه» طلب اصالح«حکومت 

اصالح مالیه، به عنوان . کند میآن مصائب را تعمیق   گیرد، میئی که در پیش ها سیاست

ي غیر ها افزودن بر مالیات  یعنی با-گیرد  میي که انجام ا ه به شیوخصوص بهمثال، 

موزش و بهداشت و اقتصاد آبه جاي رسیدگی به . ي غیر از فقرافزائی نداردا ه نتیج-مستقیم

الزم » امنیت«گر چه براي شود که ا میدولتی صرف قشون   ۀمملکت، بخش اعظم بودج

براي بهبود زندگی . اش سراسري کردن ترس است است ولی به واقع کاربرد اصلی

ي ها گیرد، اگر چه مالیات میصورت ن میاند، اقدا روستائیان که بخش اعظم جمعیت

با این همه، با . بر امکانات محدود این جماعت کثیرالعده شود میاي   بار اضافه غیرمستقیم،

ریشه و  این تجددخواهی چون بی. نیز هست» تجددطلبی« تن به ظواهر،  ادعايپرداخ

آید بلکه مدتی بعد، به صورت  می نوین حکومت کردن در نةقالبی است، به صورت شیو

و برکشیدن اجباري حجاب از زنان که هم ] براي مردان[اس متحدالشکل بکاله پهلوي و ل

من سریشم هم   با هزار.شود میگر  ستند، جلوه حق و حقوق اجتماعی هۀچنان فاقد هر گون

توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدد نامید، حتی اگر شماري از  مین

  . 21خواندن تجدد، دراین راه بکوشند» آمرانه«فرزانگان ما با 

                                                 
21

شاه، ترجمه مهدي اعصر رض جامعه و دولت در: تجدد آمرانه:  براي اطالع بیشتر بنگرید به تورج اتابکی

  ١٣٨٧خواه، تهران  حقیقت
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دك   ایران دارد با انۀریشه در گذشت گسیحتگی خودکامگی در ساختار سیاسی ایران که لجام

 ۀهمراه سلط و کنار ، درآن  و حتی بعد ازخواهی در طول نهضت مشروطه اي وقفه

. دهد می ایرانی امکان حیات مستقل ن ۀ انگلیسی و روسی، به سرمایۀامپریالیستی سرمای

 ةکنند از همان آغاز توزیع. اي دارد ایران به دالیل مختلف مختصات ویژه» ازيورژبو«

. ي فرنگی استها  صادراتی براي همان سرمایهۀخرید مواد اولیمحصوالت وارداتی و مامور 

شود ولی به واقع ثروتی است که  میخوانده » سرمایه«اش اگر چه  ي از دارائیا هبخش عمد

به . اغلب موارد به صورت مالکیت مشروط و یا غیر مشروطه زمین وجود خارجی دارد در

خود به نقد  ورژوازي تجارتی مستقل، بۀداریست که در نبود یک طبق عبارت دیگر، زمین

یعنی از کاال . پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش کاالئی است میکردن مازاد تولید زمین 

 براي براي مصرف شخصی و احتماالً[کند و سرانجام به کاال  میآغاز ] مازاد تولید زمین [

کند براي خرید  میل آغاز البته بورژوازي مستقل از پو[کند  میختم ] توزیع در میان دیگران

و اما، همین خصلت ]. کند میختم  گیرد، میکاال و سپس به پول، پولی که در ازاي فروش 

یعنی . در ایران، یعنی پائی در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن است» بورژوازي«

ی ماقبل کش  بورژوازي خواهان پایان بخشیدن به بهرهعنوانداند چه باید بکند؟ آیا به  مین

براي خویش ] دهقانان[ساالري باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اکثریت جمعیت  سرمایه

.  مالکانه از همان اکثریت دل خوش باشدةبازار مصرفی بزرگتري ایجاد کند یا به اخذ بهر

  میالدي٦٠ي ها ي بعد از آن تا سالها این که در طول نهضت مشروطه و حتی حکومت

 شاهد تحولی موثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دوگانه ها ن عرصه در ایقرن بیستم

شود که اگر چه  می، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب رضاشاهتازه به زمان . است

 زندگی تجار را محدودتر ةبرکت است ولی محدود براي وابستگان به دولت منشاء خیر و

 را چاره کند ها کسري تراز پرداخت واهدخ می. ادعاي دولت اما، چیز دیگري است. کند می

 دکتر مصدق ۀرسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهاي دلسوزان ولی چون در

از سوي دیگر،  ي نیست وا هاز سوئی از توسعه سیاسی و فرهنگی نشان. کند میتوجهی ن

ی است که در گویم بدیه میساالریست و طبیعی و حتی  زیربناي اقتصادي نیز پیشاسرمایه
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در مواردي اموال زمینداران . دار اقتصاد وجود ندارد این مجموعه، امیدي به تحول معنی

شود ولی نه به نفع تولیدکنندگان و نه براي توزیع در میان کارگران، بلکه به نفع   میضبط 

ي که فعالیت ا هدر این دوره، تنها حوز. که بر صدر این نظام نشسته است  میمستبد اعظ

 در تملک خارجیان است و در برابر هر هم عمدتاً شمگیري دارد، بخش نفت است که آنچ

ي لندن به ودیعه ها پردازد، چندین قران سود در بانک میقرانی که به دولت ایران 

 نیازهاي ةبخش عمد. ي با بقیه اقتصاد نداردا هاز آن گذشته، بخش نفت رابط. گذارد می

م بود، را با معافیت گمرکی از هندوستان و دیگر مستعمرات خود، حتی آنچه که در ایران ه

شوند که در  میشماري از ایرانیان البته در این شاخه به کار گمارده . کند میبریتانیا وارد 

ها،  گیرند و اعتصابات کارگري در همان سال میفرسا مزد اندکی  ازاي کار طوالنی و طاقت

البته شماري دیگر هم . گذرد میاین بخش  ر مثال، انعکاسی است از آنچه د١٣٠٧در 

مند  بودند، مثل شماري از رهبران قبایل و ایالت،  که به کارگمارده نشده از این بخش بهره

  . گزار اربابانند به هر وقت و موقعی که نیازي پیش بیاید شوند و بدیهی است که خدمت می

 شاهنشاهی است که به هزار دست بانک زمان تشکیل بانک ملی، نبض پولی اقتصاد در تا

، با یک ١٣٠٧البته از . سود خود است» سازي بیشینه «ۀیک ترفند تنها در اندیش و

دانم، بسی پیشتر استاد علی  اکبر دهخدا  می تا آنجا که من - بیست و چند سالهزاختالف فا

 ها ی  بانک ملی به مدیریت آلمان- ه بوددر صوراسرافیل از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت

خواري  کند که اگر چه اقدام بسیار مفید و موثریست ولی مدتی بعد، راز رشوه میآغاز به کار 

  . افتد صصین آلمانی از پرده برون میخمت

  .ي داردا هروایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاد

  . اقتصاد گرفتار ایرانة اهمیت درآمد نفت در ادارخاطر به از یک سو، -

یگر، کمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به صورت یک کمپانی خصوصی  از سوي د-

  .آید میدر ] بریتانیا[ به صورت یک شرکت دولتی ١٩١٤کند ولی از  میآغاز به کار 

 از صادرات  انگلیسیکل درآمد این شرکت] ١٣٠٦ [١٩٢٧این هم جالب است که از 

 ١٦که سهم ایران تنها   حالیشود در میمنعکس » صادرات ایران« به عنوان  ایراننفت

ولی . گشت میواقع درآمدي بود که براساس قرارداد به ایران باز ن درصد آن بود و بقیه، در
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 کل درآمد شرکت نفت در درآمدهاي صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت که ۀمحاسب

 صحت داد که به واقع  میاین دوره  درایران» از توسعه و ترقی تجارت خارجی«نشان 

 ١٦در عین حال، این هم الزم به یادآوري است که سهم ایران . نداشت و راست نبود

ي کمپانی ها سازي کمپانی بود و همین، شرایط را براي حساب» منافع خالص«درصد از 

. براي کم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت کمتر به ایران فراهم کرده بود

 توانست از میها این بود که اگرچه دولت ایران ن سازي بارز این دست حساب  ۀنمون[

 زد و مقدار میدرآمدهاي کمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین کاري دست 

ایران در عین پرداخت مالیات «   دکتر برزگر،ۀبه گفت. مالیات نیز سیر صعودي داشت

طریق وضع مالیات درآمد خویش را توانست از می بریتانیا، خود نۀبردرآمدي گزاف به خزان

  .22»افزایش دهد

 از مالیات انحصار آهن سراسري ایران است که قراراً یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه

شویم، احتماال به نتیجه  میدقیق   میوقتی در همین پروژه ک. قند و شکر تامین مالی شد

در   مجلس بود به تفصیلةنمایند دکتر مصدق که  ها در همان سال. متفاوتی خواهیم رسید

دش را ارایه داد ولی این هبودن آن سخن گفت و ادله و شوا» غیر اقتصادي«خصوص 

 ادعاها، تصمیم به احداث این راه نه در تهران، بلکه در ۀ درست است که با هماحتماالً

ل دکتر ي از استدالها به گوشه. لندن اتخاذ شده بود و به همین خاطر، غیر قابل تغییر بود

آهن سراسري  البته از جزئیات قرارداد احداث راه. خواهم پرداخت جاي دیگر  درمصدق

ئی بودند ها سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاري قرار و مدار دیگر، حلقه

کوشم بررسی مختصري از این مجموعه به دست  میاز یک زنجیر و به همین سبب، 

  . پاسخ داد دیگربه چند سئوال دپیش از آن اما، بای. بدهم

 میلیون تومان برآورد شده بود ولی کل درآمد انحصار قند و ٧۵آهن   احداث راهۀین هز-

  معلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید تامین شود؟  میلیون تومان بود و٦شکر در سال تنها 

                                                 
، ترجمۀ کاوه بیات، تهران، انتشارات پروین، رضاشاه  انگلیس در دورة تاریخ روابط سیاسی ایران و: برزگر غرصا علی 22

  ٣٢٤، ص ١٣٧٢
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   در چه بود؟آهن هرا اقتصادي این ةتولید، فاید  مینیافتگی راه و ک  در نبود و توسعه-

وضع شد و براي نمونه، منسوجات وارداتی شامل این  عوارض اضافی بر قند و شکر  چرا-

شکر  تواند این بوده باشد که انگلستان در قند و میعوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت 

نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که غرض به واقع لطمه  میوارداتی به ایران سه

 اصلی قند و ةکننداین دوره صادر ه منافع تجاري روسیه در ایران بوده باشد که درزدن ب

  شکر به ایران بود؟

 چند ۀدر حاشی ، بد نیست بحث راها گوئی به این پرسش  پاسخۀبراي فراهم کردن زمین

  .تر دنبال کنیم موضوع کلی

اهر کاري ندارم ولی بازهم باید تاکید کنم که من به ظو.  مملکت ة ادار ۀ تحول در عرص-

کاره  انتخابات، تیمورتاش که وزیر دربار بود همه واقعیت امر، گذشته از تقلب گسترده در در

توانست از سوي مجلس براي  میشد و نه در برابر همان مجلس قالبی پاسخگو بود و نه 

  .ارایه توضیحات احضار شود

  و١٩٣٣راسري، قرارداد  سآهن راهاحداث . ها  سیاست اقتصادي ایران در آن سال-

  .سیاست بودجه دولت

  ]. ١٣٠۵قرارداد [ بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران ۀ سلط-

و ] جریان نفت خوریان، براي نمونه[از مسائل دیگري چون ضبط اموال و فساد مالی 

و لباس متحدالشکل براي جلوگیري از اطناب کالم » کشف حجاب «ۀاقدامات خودسران

  .گذرم درمی

، به معناي قانونمند شدن امور رضاشاهپیشتر به اشاره گذشتم که برآمدن : تحول سیاسی -

در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یک خودکامه 

گذشته از سرکوب .  بود درکشورکارها ي دیگر، بلکه دقیقا، قانونمند شدنا هخودکام با

، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، ها جنگلی[ي مردم ها  جنبشبار خشونت

» استقرار امنیت « که آنچه]. فومن خان در شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم

بود ولی از آن » ملی و سراسري کردن ترس و عدم امنیت«شود، به واقع  مینامیده 

 تظاهر  »تجددطلبی«از سوئی، دولت به . د انتخابات بوابارتر، برخورد حکومت تازه ب اسف
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آن مردم  کند که در میگزار از سوي دیگر، انتخاباتی بر. کند میتعطیل ن کرده و انتخابات را

-براي تکمیل این کمدي. شوند می محروم  ممکنترین حالت از حق انتخاب به گسترده

 نمونه، انتخابات مجلس به عنوان. کند میانتخابات مداخله  ترین حالت در تراژدي به عیان

م خطا نکند، همان ا هو اگر حافظ. ي بود از خودکامگی لجام گسیختها ههفتم نمایش مسخر

این دوره  در ششم، که گویا ة اول تهران در دور ةانتخاباتی بود که مرحوم مدرس، نمایند

سر  گیرم هیچ کس به من راي نداد، بر«حتی یک راي هم نیاورده بود به طعنه برآمد که 

نه فقط در بسیاري از ]. نقل به مضمون[»  راي خودم که به خودم داده بودم، چه آمد؟

 از تعداد جمعیت واجدالشرایط بیشتر بود بلکه در» یرضاشاهنمایندگان «  ، آراءها حوزه

 اول ةنمایند.  انتخابیه هم بیشتر شد ة آرا از کل جمعیت حوزة، شمارها شماري از حوزه

جمعیت تهران ولی کمتر از .  هزار راي آورد۵٠ طهرانی نزدیک به تهران، شیخ حسین

هاي دولتی در ودند بدون حق راي، و براساس آماراز آن زنان ب می هزار نفر بود که نی٢۵٠

توانستند در  می سال سن داشتند که ن٢١ درصد هم کمتر از ٤٠همان موقع، نزدیک به 

با .  نیز کم نبودندها خانمان قیم تهران، و بی، خارجیان معالوه به. انتخابات شرکت نمایند

 هزار نفر ۵٠ این موارد، به ظن غالب، تعداد افراد واجدالشرایط به دشواري به ۀاحتساب هم

در انتخابات شرکت کرده بودند بلکه آنها  درصد ١٠٠رسد که به ادعاي دولت، نه فقط  می

زاده از اردبیل  که به روایتی   وهابحاجی تقی! همگان  نیز به نامزد دولتی راي داده بودند

!  راي نماینده شد٣٦٦٣٦ هزار تن جمعیت داشت با ٤٠ هزارتن و به روایت دیگر، ٣٠

 راي وکیل شدند در ٣٣٨٤١ و ٣٢٨٨٤زاده با  نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت

دي از السالم بروجرا هثق.  هزار نفر بود٣٠که کل جمعیت بارفروش در آن موقع تنها  حالی

از ساري که .  راي به نمایندگی رسید٣۵٣۵٩ هزار نفر جمعیت داشت با ٣٠بروجرد که 

آراي .  راي به وکالت رسید٣٣٧٤٢با   می هزار تن بود، عمادي نا١٠جمعیتش تنها 

خواهم  میبا اشاره به این دست مداخالت، . 23وکیل ساوه، دو برابر جمعیت شهر ساوه بود

                                                 
 ۵٧-٦٨، صص ١- ٢، سال اول، شمارةستارة سرخ، در »مجلس هفتم یا پارلمان پهلوي«  به نقل از 23



43 احمد سیف

 اول آماده نبودن  ۀجوامعی چون ایران، در وهل م که مشکلبر این نکته انگشت بگذار

همان جریاناتی که به این صورت . شرایط عینی براي تحول و دگرگونی اساسی نبود

 از -خواستند  می اگر -توانستند میکردند،  میگسترده، اما مضحک، در انتخابات مداخله 

پرسش اساسی این . ه نمایندامکانات و قدرت خویش براي انجام صحیح انتخابات استفاد

پوشی، به گمان من، این است  کردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده میاست که چرا این چنین ن

درد، اگر . مملکت نداشتند کردند درد مردم و درد میکه بر خالف آنچه که به آن تظاهر 

ابر برانگیز است که حتی در بر جالب و توجه.  شخصی بودۀمنافع حقیران دردي بود درد

سپارد که در  می امور را به دست وزیر درباري  ۀچنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل هم

با این وصف، از چپ و راست از سوي اندیشمندان خودي . برابر مجلس مسئولیت نداشت

  ! عصر رضاشاه روبرو هستیمادر ایران ب» تحول اساسی« و  »تجدد طلبی«با ادعاي 

خان در آبان ر در سازماندهی عناصر طرفدار رضارتاش و داواین البته درست است که تیمو

.  به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند نقش بسیار موثري داشتند و احتماال١٣٠٤ً

  .کاره شدن تیمورتاش، کماکان ناروشن است ولی پاسخ به چرائی همه

م بلکه، به نظر من، نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قالبی روبرو هستی

.  امپریالیستی تناقضی نداشتۀي بود که با سلطا هی نیز از نوع ویژرضاشاه» ناسیونالیسم«

قالبی نیز مواجه   میخوان با آن با ناسیونالیس یعنی، نه فقط تجددطلبی واقعی نبود، بلکه هم

در این میان، تکلیف تحول اقتصادي نیز روشن . هستیم که مکمل تجددطلبی قالبی است

  . دشو می

  خوانم؟ می را قالبی رضاشاهچرا ناسیونالیسم 

 امپریالیسم تناقضی ۀکار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطه ناسیونالیسم را که ب  هر تعریفی از

 قرارداد -مورد بسیار اساسی  در ایران در صد سال گذشته، حداقل در دو. ناپذیر دارد آشتی

توان از  مین] تمدید قرارداد نفت [١٣١١و قرارداد   ]قرارداد بانک شاهنشاهی [١٣٠۵

 وقتی جریان را به او خبرداده  نقل است کهرضاشاهاز خود . حفظ منافع ایران سخن گفت

خواهید سی  میشود،  می نابداً] تمدید قرارداد[این «العملش این بود که   اولین عکسبودند،
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ولی . 24»لعنت کنندسال که ما به گذشتگان لعنت کردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما 

چه که  هر. شود می دولت بریتانیا تمدید ۀگذرد که امتیاز نفت مطابق خواست میچیزي ن

 - خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه - تمدید قرارداد باشد ۀزمین

 یعنی - سال دیگر ٣٢ درصد درآمدهاي نفتی براي ٨٠واقعیت این است که بیش از 

 قرار ها  در اختیار انگلیسی-کرد میهمان قراردادي که شاه واضعین آن را لعنت بیشتر از 

تواند امتیاز  میعالوه بر آن، این نیز پذیرفته شد که دولت ایران تحت هیچ عنوانی ن. گرفت

جانبه در زمانه  البته در کنار آن، مواد دیگري نیز بود که همین تعهدات یک. را لغو نماید

  . ساز افتادپریالیسم بریتانیا بسیار کارع اممصدق، به نف

از سوي دیگر، براي سی سال، شرکت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران 

از . به عوض، دست دولت بریتانیا، براي اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. معاف شد

به . شد میت برداشت رفته شرک مالیات در طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمد

یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه  هاي بریتانیا افزایش می هر قدر مالیات«این ترتیب، 

آیا مصدق . قرارداد بانک شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدي بود. 25» شد میکاسته 

 .26»حال مملکت مضره هم مخالف قانون است و هم ب« گفت که این قرارداد، میراست ن

کند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل  میاز دولت ایران سلب آزادي « ضمیمه قرارداد، ٤ماده 

فصل ششم همان . »دیه نمایدأت راض نموده قرض دولت انگلیس راقکمتر نتواند است

ستد  کند که با هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی طرف داد و میملزم «قرارداد دولت را 

در مجلس، مسائل بیشتري ١٣٠۵ آذر ماه ٢٢مصدق در  ر ازدر نطقی دیگ. 27»نباشد

 قانون اساسی به برخالفشود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که  میآشکار 

                                                 
، ترجمۀ کاوه بیات، تهران، رضاشاه  انگلیس در دورة تاریخ روابط سیاسی ایران و: برزگر غرصا  دکتر علی به نقل از24

  ٣١٩، ص ١٣٧٢انتشارات پروین، 
 ٣٢٤ همان، ص 25
ششم  هاي پنجم و ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره  نطق، به نقل از ١٣٠۵ شهربور ٢٩   نطق مصدق در جلسۀ26

 .٤٧، ص ١٣٤٩خارج از کشور، انتشارات مصدق، اسفند ، چاپ مجلس شوراي ملی
 ٤٩ همان، ص 27
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ي اقتصاد کشور ت دست و پا گیري براي مردم و برامجلس ارایه نشده است چه وضعی

  28ایجاد کرده است؟

ه به این صورت، یک حکومت خودکامه قرارداد نفت که به آن صورت و قرارداد مالیه ک

  ارزیابی نشود؟» ناسیونالیست«دیگر چه باید بکند تا دیگر 

، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران رضاشاه» تجددطلبی«رسیم به  میاما، وقتی  و

فراتر رفته به مسائل   الزم است از ظاهر قضایاخصوص بهمورد ارزیابی قرار بگیرد و 

  .د شودي برخورا هریش

توان تهمت  می بر ایران حکم راندند، ن١٩٠٦خبر قاجار که تا سال   به سالطین بی-

ولی .  از سوي آنان شکسته شودتاچرا که قانونی نبود . شکنی و قانون گریزي بست قانون

   هم صادق است؟رضاشاهآیا، همین نکته در مورد 

مملکت را به آن صورت اداره   که - که بود-شاه، شاید ایرادي نباشد   به ناصرالدین-

کاره  ولی همه. اي  مشروطهۀنه مجلسی بود و نه تجرب. کاره شد السلطان همه و امین کرد می

. آمد میدر ن ي مدرن حکومتی جورها کاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه بودن و همه

 در حکومتی نکته این است که. مسئله اصال این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود

توانست  مین  میکه ادعاي مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت، هیچ مقا

  .کاره بشود بایست این گونه، همه مین و

که مدتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس  این درست

عیت دارد که در ولی این هم واق. شد» مقدس« متحدالشکل پوشاندند و کاله پهلوي

آیا . وضعیت زندگی روستائیان که اکثریت مطلق جمعیت کشور بودند، بهبودي حاصل نشد

توانست  میکشید، ن میزنان چادر بر  ي که با صرف آن همه امکانات از سرا هخودکام

 مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصالحات ارضی دیگر ةسیاستی مبنی بر تعدیل بهر

  .  ی این چنین نشدول. پیشکش
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رفت تا ایران را به صورت  می را داریم که ١٩١٩هاي اولیه قرن گذشته، قرارداد   در سال

هنوز دو سالی از آن . الحمایه بریتانیا درآورد که خوشبختانه ناموفق ماند کشوري تحت

کاره  ضیاء و بعد همه سیدةنگذشته بود که کودتاي سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروز

 اینجا این رویدادها هست، در ةهاي مختلفی که در بار به جزئیات و دیدگاه. خاندن رضاش

 قانونمند ۀ نه نتیجرضاخان» آفرینی امنیت«ولی بر خالف باور عمومی، . کنم میتکیه ن

 سرکوب آمد پیحقوق افراد در ایران، بلکه   به حق و احترامشدن امور و احترام به قانون و

 ۀعرص  به همین دلیل در وواهمه بود ن و سراسري کردن ترس وگسترده و ملی کرد

 مشاهده کنید که مصدق در همان موقع در نطقی که در. ناموفق ماند اقتصاد و اجتماع

کند اوضاع را چگونه تصویر  میالممالک   مستوفیۀکابین الدوله در اعتراض به وزارت وثوق

ه عامه ب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب و قرارداد مناسب ةوضعیات امروز با دور«: کند می

و آزاد نبودن اجتماعات که  و سانسور مطبوعات  میحکومت نظا. ندا هفقر مبتال گردید

وسایل فقر و تنگدستی از هر  خود صورت عادي گرفته وه بهترین وسایل اختناق است ب

یک برود چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزد. حیث فراهم گردیده است

و به همین خاطر بود که در همان مجلس به » باید چند روز براي اخذ مجوز معطل باشد

ي ها  سیاستۀجانمای. 29»بیائید براي خدا دست از گریبان ملت بردارید«اعتراض برآمد که 

ي غیرمستقیم بود و تخصیص ها کودتاي سوم اسفند، تکیه بر مالیات هاي برآمده از دولت

البته از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز . »وزارت جنگ«ها به بخش اعظم درآمد

 ۀي بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسها وقتی براي ساختن زندان. غفلت نکرده بودند

گوي وجدان وان سخن باز مصدق است که به عناینجاخواهند،  میمردم از مجلس بودجه 

چند سالیست که یک «ه خبرتان است، آید که چ  ما به صدا در میۀزمان اجتماعی عصر و

 قانون اساسی و برخالفیزي که چ -مبلغ زیادي همین بودجه نظمیه براي خرج سانسور 

امسال  چند سال است . کند میگیرد و خرج  می - حقوق ملی است ة کنندلچیزي که پایما

ه مارد که هرکسی کگ میالحال را دم دروازه   اشخاص معلومة یک عد که همین نظمیه

                                                 
 ۵٠- ٤٧ بنگرید به همان، صص 29
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. اجدادش را از او سئوال بکند خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش و می

 شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزي نیست سهل است در عصر

علی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور ناصري در عصر مظفري در عصر محمد

ش به دهش برود یک عریضه به ا هاگر کسی بخواهد از خاننه این که  مطبوعات بوده و

دم  گیري کنند وکند و اگر بتوانند هزار گونه جلونظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حرکت ب

تقریبا تمام امور اقتصادي را  اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند و دروازه بایستند

  ).    ١۵٧ص (» فلج بکنند

اموال دیگران را به  و برقرار کرده ن همه خشونت، حکومت متمرکز راآیا حکومتی که با آ

توانست از ثروتمندان براي بهداشت و آموزش  میکرد، ن میحساب شخصی شاه ضبط 

  مالیات بگیرد؟ سئوال این است که، چرا نگرفتند و چرا از این کارها، کمتر کردند؟

 میلیون تومان بود ٣۵دیک به  نز١٣٠٨به عنوان مشتی از خروار، کل درآمد دولت در 

 میلیون تومان هم درآمد گمرکات، ١٢.  میلیون تومانش مالیات قند و چاي بود٦-٧که 

 ٦ میلیون تومان بود که ١٢درآمد نفت هم .  میلیون تومان هم مالیات مستقیم٤-۵

عالوه بر آن، کل . کنار گذاشته شد  می به عنوان ذخیره براي مصارف نظامیلیون تومان

در   به سخن دیگر،.  میلیون تومان بود١٤.٦ معادل ١٣٠٨دجه وزارت جنگ در بو

 میلیون تومان از ٢٠مملکتی که نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به 

ارقام زیر را براي مقایسه به .  مستقیم صرف ارتش شدطور به میلیون تومانی ٣۵درآمد 

  .دهم میدست 

   تومان١٤٦١٨٤٦٠     وزارت جنگۀبودج

  ].  میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است٦ [

   تومان٣٤٣١٠٠     وزارت فوائد عامهۀبودج

   تومان٩٠٩٩٠٠    وزارت معارف  ۀبودج

  30 تومان٧١٦٠٠٠     وزارت بهداريۀبودج
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 وزارت فوائد عامه، معارف ۀ وزارت جنگ به تنهائی، بیش از ده برابر کل  بودجۀیعنی بودج

 باشد و یا هر حکومت دیگري، این چنین رضاشاهخواهد حکومت  میال حا! و بهداري بود

چه در ایران و چه در هر جاي دیگر، نه   تخصیص بودجه،ةحکومتی، با این شیو

 آنچون در آن وضعیتی که بود و با . »ناسیونالیست«نه  تواند باشد و می» تجددطلب«

» تخصیص منابع عمومی «ةن شیوم و ایا ه اداره امور که مختصري از آن به دست دادةشیو

عمده و   ایراد!هم باشد یا نباشد» ناسیونالیست«ماند تا کسی بتواند  میباقی ن» ناسیونی«

 اساسی من ولی به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهاي نوپائی شد که تازه در

ت قانونی ایران شکل گرفته بودند و براي پیشرفت و توسعه کشور الزم بود که از حمای

توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به  میاز این جمله نهادها . باشند برخوردار

 و مدافعانش به شدت رضاشاه کلی به حکومت پارلمانی که با اقدامات طور بهمطبوعات و 

    .تضعیف شدند



 یک نظام خودکامه هاي اقتصادي در گیري تصمیم

ورزي به تنگی شود، نه فقط اندیشه و اندیشه میگیر جااي همه وقتی خودکامگی در جامعه

خواهد درآمد نفت باشد، یا درآمدهاي مالیاتی و  میافتد بلکه حتی منابع محدود،  مینفس 

اش براي اجتماع  شود که منافعي مصرف میا ههاي دیگر، به مقدار زیادي، به گونیا هر چه

که گذشته از هزار و یک مشکل دیگر، خواهم بگویم  میبه سخن دیگر، . بهینه نشده است

آمد هم و این پی. هزینه اقتصادي یک نظام خودکامه بیشتر از آنی است که پذیرفتنی باشد

عرض تاریخ، و حتی جغرافیا،   طول وۀهم در. ایران نیست تنها محدود به خودکامگی در

درون  البته در. آوردي نداشته استاتالف منابع محدود جامعه دست خودکامگی به غیر از

کند، چون تقریبا همیشه این گونه بوده  مینظام خودکامه، این اتالف منابع مشکلی ایجاد ن

شوروي  آلمان بوده باشد و یا استالین در خواهد هیتلر در میهاي خودکامه،  است که نظام

کنند  میاطالعات اعمال  ترکیه، چنان کنترلی بر تاتورك درآایران و   دررضاشاهسابق، و یا 

آفرینی فعالیت دارند که بعید نیست حتی عرضه پنداشت  تبلیغات و درۀعرص و چنان در

تنها با سقوط خودکامگان . آباد هم شهري استباورشان بشود که به واقع علی خودشان نیز

  .  شود مییشان براي دیگران علنی ها ئی از خرابکاريها است که بخش

  یعنی از،رضاشاهآورد حکومت ترین دست عمدهي از مختصر به بررسیبپردازیم بگذریم و

یک  گیري اقتصادي دري از چگونگی تصمیما ه به عنوان نمون سراسريآهن راهساختن 

 بخواهم به تفصیل سخن گفته باشم، به اشاره و با اندکی اینکهبدون . حکومت خودکامه

که منابع آن اصلی و اساسی، این است  اقتصادي، مشکل هر گذرم که در میتسامح 

به همین خاطر، . کنند نامحدود است میآن زندگی  که در میاقتصاد محدود و نیازهاي مرد

ي دیگر، باید حداکثر دقت در استفاده از این منابع محدود به عمل بیاید ها مستقل از هرچه

 اساسی این با این مقدمات، پرسش اصلی و. تا بیشترین منفعت براي جامعه به دست آید

 با توجه به گستردگی فقر و خصوص به این دوره ایران ساختن چنین راهی دره است ک

سازي استفاده از منابع  آیا به معناي بهینه، آیا توجیه اقتصادي داشت؟فاقه در مملکت

ساختار عهد  البته شماري از مدافعان این اقتصاد ایران وجود داشت؟ محدودي بود که در

» سازي پروژه مدرن«اند که ساختن این راه بخشی از   مدعیایران دقیانوسی سیاست در
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کوشیدم که ناسزاواري  جاي دیگر، در.  پهلوي انجام گرفتۀایران بود که به همت سرسلسل

ي هستند که ا هسازي و تجدد مفاهیم شناخته شد چنین ادعائی را نشان بدهم که مدرن

ئم به خویش به جعل توان دلبخواهی و قابراي خودشان تعاریف مشخص دارند و نمی

حقوق فردي به رسمیت شناخته  ي که در آن حق وا ه کلی در جامعطور به. تعریف دست زد

با این همه، اجازه بدهید در این بخش . نشود، در آن جامعه از تجدد نیز خبري نیست

این دوره، تا روشن شود که آیا به  بپردازم به وارسیدن یک تصمیم مهم اقتصادي در

 که شماري از آنچهاین که بر خالف و مالیه توجه کرده بودند یا  ین اصول اقتصادترابتدائی

ي بود از اتالف منابع ناچیز مملکتی فقیر به دست ا هاین هم نمونگویند  میمدافعان این 

من   البته به نظر.ایران داشت دردبه راستی، شناخت و نه  میي که نه منطق ا هخودکام

چون ایراد، در نحوه اول . ها رضاشاه را در این جریان مقصر بدانیماشتباه خواهد بود اگر تن

حقوق فردي رعایت  آن حق و به ساختار خودکامه است و به وضعیتی است که در

  .شود مین

دیدگاهی که به قضیه نگاه کنید، تردیدي نیست که توسعه جامعه انسانی در گرو  از هر

البته در اینجا ارتباط را به یک . ر استگسترش و پیشرفت امکانات ارتباطی با یک دیگ

  مفید و موثريها ي فرهنگی، شیوهها برم، یعنی در حوزه می بکارکلی  خیلی معناي

شود و به عوض،  باعث ورزیدگی و چابکی فرهنگی میها گیري با دیگر فرهنگرابطه

مان ا اغیار در» هجوم« تا از کشد میپوششی بر خویش پرده ساتري  هر فرهنگی که در

شود و بعید نیست حتی بازي را به  می خطرناکی بیات طور بهپرور و ، تنبل و تنبماند

 یعنی آزادي -گیري با یک دیگردرون یک جامعه نیز، سهولت ارتباط  در.دیگران ببازد

کتاب و مجله،  اطالعات و غیرانحصاري بودن ابزارهاي ارتباط جمعی، مطبوعات، نشر

 در حوزه اقتصاد مستقل از .کننده داردتعیین  اهمیت اساسی واین فرایند رادیو، هم در

 از - و بندرگاهآهن راه راه و -هاي ارتباطی ایدئولوژي اقتصادي حاکم نیز، گسترش راه

ها نپردازیم، اقتصاد زمینهیعنی تا به این پیش. آمدهاي آناند نه پیمقدمات توسعه پیش

.  اقتصاد چپ و راست ندارداینجانگرم، در  مییا منظري که من به دن از کند و میپیشرفت ن
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اند همین که مازاد تولید فراهم شود، نیاز به ابزار و امکانات مبادله   شماري مدعیاینکه

کند که وقتی این امکانات نباشد یا کم باشد،  میآید، از این نکته بدیهی غفلت  میپیش 

ي براي ا ه وسیل انگیزه و یا صورت تا بهشود می یا کم تولید شود میمازادي هم تولید ن

کنم که  میبه عبارت دیگر، دارم ادعا .  عمل کندها براي ایجاد این زیرساخت اعمال فشار

گیرد  میانجام   میها نه در حوزه خصوصی بلکه در عرصه عمو شرط فراهم نمودن این پیش

حرف هم   صنایع وداران و صاحبان شرط، سرمایه تا با فراهم شدن این پیش. یا باید بگیرد

 براساس منافع آمد این آگاهی، پی مندي از تولید مازاد آگاه شده و در به امکانات بهره

» کشف«این نکته هم نه یک .  شوندبکار براي تولید مازاد دست شخصی و فردي خویش،

  .  ندا هي است از تاریخ در جوامعی که از این مراحل گذشتا هبلکه خالصمن شخصی 

ترجیح . ند کار ندارما هبه تفسیرهائی که دیگران در این باره نوشتفعال ر، این مختص در

 دهم که خواننده در کنار تفاسیر دیگرانی که خوانده است، به این وجیزه بنگرد و بعد، در می

واقعیت زندگی وضع به راستی به چه صورتی  خلوت خویش براي خود تصمیم بگیرد که در

  .  بوده است

 در بارة در مجلس ١٣٠٤ بهمن ٢٠دانم مصدق براي اولین بار در  میتا آنجا که من 

هایش  به گمان من این سخنان اولیه مصدق، مثل اغلب حرف. 31 سخن گفتآهن راه

 در آنچهیکی از چندین دلیل درستی دیدگاه مصدق،  این است که . مستدل و منطقی است

خواهید دست  میي که ا هدور هریعنی در . کند حتی االن هم درست است می پیشنهاد اینجا

ي بزنید باید از خودتان بپرسید که این کار تازه شما چه تاثیري بر دنیاي ا ه تازبکار

، یا به سخن دیگر حساب ها  دارد؟ به سخن دیگر، باید یک بررسی منافع و هزینهتاندوروبر

درست گوید  میان تنظیم شود و به گمان من به همین خاطر است که مصدق یسود و ز

فکر کند که آن خانه را در چه محلی «ي بسازد، باید اول ا هخواهد خان مثل کسی که می

یعنی اول، . »هوا و موجبات دیگر و مخصوصا منافع بهتر بوده باشد بسازد که از حیث آب و

                                                 
» هاي پنجم و ششم مجلس شوراي ملی تر مصدق در دورهها و مکتوبات دک نطق: کنم از  همه آنچه که نقل می31

  .  ، از سوي انتشارات مصدق منتشر شده است١٣٤٩ اسفند ٢٩است که در  



  آینه تاریخ نگاهی به خویش در

52

ادله و مدارك « که باید با آهن راهکند و همین است در مورد  میبهترین محل را انتخاب 

بعد دنبال . »هرحیث مفیدتر خواهد بود و از کند مینیم کدام نقطه صرف صحیح معلوم ک

است و در خصوص  مراجعه به معمار و نقشه بردار گیرد که قدم بعدي میخانه را  مثال

نقاط را معین و بعد  از روي احصائیه گمرك و براهین صحیح محل و باید ابتدا« هم آهن راه

 و با عجله و» دم سوم هم مقاطعه یا مناقصه استبرداري نمائیم و در ق شروع به نقشه

 اصرار دارد که دولت از روي خصوص بهشتاب در تصویب این الیحه مخالف است و 

احصائیه گمرکی و مدارك صحیحه و مخصوصا نقاطی که صالح سیاسی و اقتصادي «

  .ش را برداردا هرا پیدا نماید و بعد مهندس و متخصص آورده و نقش» بوده باشد

گردد و مفصل  می برآهن راه مصدق باز به مقوله ١٣٠۵ اسفند ٢ش از یک سال بعد در بی

در تمام ایران «گوید که امیدوار است  میهمان ابتداي امر  در. زند میش حرف ا هدر بار

زنند مصدق  می به مصدق ها پس برخالف تهمتی که بعضی»  تاسیس و ایجاد شودآهن راه

بادي امر هیچ کس «گوید که در   خودش هم همین را می مخالفتی ندارد وآهن راهبا 

 یک چیز خیلی مفیدي آهن راه« نه فقط این بلکه و»  بد استآهن راهتواند بگوید که  مین

و . »در فوریتش تسریع شود براي مملکت بیشتر منفعت دارد است براي مملکت که هر قدر

و  ندا ه نزدبکارولی آن را  ندا هع کردکند که براي این برنامه گویا پولی هم جم میبعد اشاره 

کند به  می بزنند و بعد به درستی اشاره بکارمصدق اصرار دارد که بهتر است پول را 

و ما » پولی که در دست ملت ایران است نامحدود نیست«گوید  میوضعیت کلی مردم و 

ک پولی جاي پول این ملت نامحدود است و از او هرچه بگیریم باز ی« توانیم بگوئیم مین

دست مردم خارج  گوید که هرچقدر از پول در جریان را از میو به درستی » گذارد میآن 

یکی از «گوید  میو به همین خاطر » شود میقدرت تجارت او و راه معاش او کم «کنیم 

شود این است که پولی که از  آهن زودتر ایجاد دانم که راه میچیزهائی که بنده خیلی خوب 

این پول «یعنی »  بیفتد و راه معاش او مسدود نشودبکارریم از طریق دیگري گی میملت 

  .»جریان بیفتده در داخله مملکت ب
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شویم  می اگر از راه صحیح برویم به بهشت وارد«. نظر مصدق دو راه دارد  ازآهن راهایجاد 

راه گوید که تخصصی در نقشه  میو » شویم میراه غلط برویم داخل در جهنم  از و اگر

ي گمرکی که واردات و صادرات ما از چه محلی ها باید نگاه کنیم با احصائیه«ندارم ولی 

خرج را هم «و البته که » برد میبیشتر است و وسائط نقلیه در چه نقاطعی بیشتر انتفاع 

 را آهن راهمنافع «شود  میالتجاره که حمل  و به تناسب خرج و به تناسب مال» بسنجیم

»   را بسازیمآهن راهباید کاري کنیم که بتوانیم  ما«کند که  عد تاکید میو ب. »درك کنیم

نقطه   در نظر بنده خیلی اهمیت دارد و در هرآهن راهکنم ایجاد  باز هم عرض می«چون 

کند به مذاکرات خودش با  میو اشاره » آهن ایجاد شود و احداث شود مفید است مملکت راه

طرز «گوید که  و این نکته مهم را می چند سال پیشتر  درنآه راه در بارةالممالک  مستوفی

 هم اش دلیل و» آهن اهمیت دارد آهن بیشتر از خود راه پیداکردن سرمایه براي ساختن راه

 نداشته آهن راهاگر ما سرمایه براي « آید دار می آن قدر بدیهی است که ابتدا به نظرخنده

  .» بسازیمآهن راهتوانیم  میباشیم مسلما ن

داخل هزینه   باشد بخشی درآهن راه هرچه که هزینه ایجاد اینکهکند به  میو بعد اشاره 

 تا ده سال طول ٨زند که بین  میو بعد تخمین  رود میشود و بخشی هم به خارج  می

برداري برسد و آن وقت این پرسش را  آهن به بهره و راه کشد که این پروژه تکمیل شود می

بکنیم و ببینیم » هزینه و منافع«به اصطالح امروزین یک بررسی کند که باید  میمطرح 

دهد  می جلفا و تبریز و ادامه آهن راهکند به  میو اشاره ! که آیا این کار درست است یا خیر

و انگار خودش  .بررسی هزینه و منفعت آن راه یک اطالعات کلی پیدا کنیم توانیم با میکه 

هایش را وارونه نشان  ي مختلف ممکن است حرفاه داند که دیگران در پوشش میهم 

 را آهن راه کامال موافقم و نیت آهن راهبنده عرض کردم با «  کند که میبدهند باز تاکید 

قبال الزم « زند می میهاي خیلی مه اینجا دیگر حرف ولی، و» دانم میهم خیلی مقدس 

 را آهن راه اگر ما این دانم که ما براي مردم یک استعدادي درست کنیم که بتواند می

ناگفته روشن است که اگر چنین . »را بکنند سال این کمک خواستم بسازیم هر

پردازد به ظرفیت  بعد می و. ماند میایجاد نشود کار هم در میانه راه لنگ » استعدادي«

هم درست است که وضع مالیات  نهائی مملکت براي پرداخت مالیات و این حرفش هنوز
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کلی ه مسائل تجارتی را ب«چون اگر نباشد »  استعداد و وضعیت افراد باشدمتناسب« باید

استعداد شدند مالیات  وقتی که مسایل تجاري معوق شد و مردم بی و» گذارد میمعوق 

مردم استعدادشان کم بشود  اگر« کلی طور بهو » ماند میدولت در نقاط دیگر بالمحل 

دهد که به نظر او بهتر است که  میعد ادامه و ب» شود بالنتیجه عایدات دولت هم کم می

که مردم یک استعدادي پیدا «هائی که جمع شده است را صرف کارهائی بکنیم  این پول

 کند به تولید قند در میو بعد اشاره »  هم بهتر باشدآهن راهبکنند براي تامین مخارج همین 

قند به خودکفائی رسید مصرف  داخل که اگر بتوان با این عایدات که جمع شده است در

ما در مملکت  چهار کرور باشد قند نخریم و اگر سالی بیست و دو میلیون که چهل و«

رود و  میخارج نه ب چهار کرور و  حاصل قند داشته باشیم قهرا چهل چهار کرور چهل و

و » آهن راهسال یک پولی بدهد براي  تواند هر میکند که  میملت یک استعدادي پیدا 

استعداد «آهن بدون ایجاد این  کند با هزینه آن پول براي ساختن راه می مقایسه همین را

  .»تازه و بیشتر براي مردم

تواند از پس این هزینه  می آیا ایران اینکه که براي مصدق خیلی هم مهم است آنچهالبته 

کند به کسري  میدر همین راستا اشاره .  بتواند پروژه را تمام کنداینکهبراي ! خیر بیاید یابر

جریان داریم که امروز  ما یک پولی در«دهد که  میمثال را ادامه  هاي کشور و  پرداخترازت

 به عنوان عایدات قند و چاي از تو  رادست ملت ایران است اگر ما آمدیم گفتیم  این در

  ساخته شود تجارت وآهن راهکه   بسازیم و تا ده سال دیگرآهن راه اینکهگیریم براي  می

شود تو فائده خواهی برد آن وقت جواب  میرفت و آمد  کند و میفالحت ترقی  زراعت و

 آهن راهبرم ولی من تا آن وقت زنده نیستم که از این  میخواهد داد که درست است فایده 

 آهن راهبعد . دیحیات من را تامین کن  زندگی واصولاستفاده کنم و این فایده را ببرم شما 

باید اول مایه دست ملت را زیاد «ستانی  گوید براي مالیات میبه درستی و بعد » .بسازید

و قدرت پیدا کرد بیشتر مالیات  اگر ملت استعداد» «استعداد مالیاتی مردم را زیاد کرد. کرد

 باید اینکه چندین بار بر و» دهد ولی اگر استعداد نداشت از ده ویران که ستاند خراج می

به . ها پرداخت کشاند به کسري تراز میکند و بحث را  میرد تاکید را زیاد ک» استعداد ملت«
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بینم ملت ایران هیچ متاعی که  میکنم  میبنده نگاه «پردازد  میبررسی تجارت خارجی 

رود ندارد فقط یک تریاکی در این مملکت است که آن  خارج میه بتوانیم معین کنیم که ب

چند قلم  ادرات ما فقط تریاك است وص» شود میتحت یک اصولی دارد محدود  هم در

و به » ملکت وارد کنیممه قند ب باید یک چیزهاي دیگر از قبیل نفت و«ولی  جزئی دیگر

به شکل و  دراز مدت درآمدآفرینی دارند موافق نیست و ئی که درها همین خاطر، با پروژه

 را آهن راهن  آیا امکانات مالی تکمیل ایاینکهکشاند به  میي مختلف بحث را ها صورت

گذارد روي یک  می اعالم کرده دست آهن راه را با اش  بار دیگر موافقتکداریم یا خیر و ی

 خرجش معلوم نیست از کجا است و یک الیحه که اساسا مقدمه و«  که دیگرنکته اساسی

نظر نیاورده باشد و استعداد مردم را براي دادن مالیات در نظر نگرفته  در سرمایه ملی را

  صرف نظر کنیمآهن راهکلی از ه ما مجبور بشویم یا ب د و باالخره در وسط راه بماند وباش

کسی ه یم با هیا امتیاز آن قسمتی را که خرج کرد) چون استعداد نداریم که انجام بدهیم(

کنم بگویم مخالف  میدیگر واگذار بکنیم که او تمام کند بنده این الیحه را اساسا جرات ن

  »هستم

. آهن گردد به مقوله راه  باز برمی١٣٠٦ فروردین ٢٩ماه بعد در   حدودا دو-دمدتی بع

 با» مخالفت«را به  کشد او میداند که دیگران بدون توجه به نکاتی که پیش  میانگار 

با موقعش و «که  دهد میورزد و ادامه  می تاکید اش موافقت  متهم خواهند کرد، برآهن راه

گوید که هر خرجی را که مجلس تصویب  میته درست را و این نک» طرز خرجش مخالفم

کنم کسی با این نکته  میکه گمان ن» متالزم با اخذ یک مالیاتی است«کند آن تصویب 

دهد، که  اگر خرج به موقع باشد براي مملکت مفید  و بعد ادامه می. مصدق موافق نباشد

براي مملکت «خرج نشود، محل  و اگر به موقع خرج نشود و یا در گوید میاست و درست 

این بینش  و» خیلی مضر است«اگر خرج این نوعی عمدتا در خارجه باشد،  و» مضر است

شود، و مالیات بیشتر باعث  میدرست را دارد که وقتی خرج زیاد بشود مالیات هم بیشتر 

این مباحث . »شود میصادراتش کم «آمدش این است که  شود و پی میرفتن مخارج  باال

وضع مالیات «گوید  می به گمان من هنوز درست است و بعد اش طق اقتصاديهم من

در حالی » شود میبالنتیجه صادرات مملکت کم «باعث باالرفتن قیمت شده و » موقع بی
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و یکی از » را زیاد کنیم کنیم که باید صادرات مملکت خودمان میاین همه فریاد که «که 

موقع  مناسبت و بی هاي بی ود وضع نکردن مالیاتش میصادرات مملکت زیاد «هائی که  راه

گوید و  مید و درست هم نخوا می» تورمی«مناسبت را  موقع و بی وضع مالیات بی. »است

  .آهن راهرسد بر سر  میبعد 

  : بسازد باید دو شرط موجود باشدآهن راههرمملکتی که بخواهد 

  آهن راهاستعداد ساختن 

  احتیاجات

 به خصوص به کلی و طور بهتجارت   میرسد به ک می، آهن راهاختن پیوند با استعداد س در

دهد وقتی  میهاي ایران و سندش هم آمارهاي گمرك است و ادامه  کسري تراز پرداخت

ما شد استعداد ما کم است و چون عایدات زیادي هم نداریم اگر  ضرر موازنه تجارتی بر«

و باز » شویم می فایده نبریم متضرر وراًآن ف از مقداري عایداتمان را یک جا خرج کنیم و

به حرف .  یا به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلیکند بر کوچکی کیک ملی میتاکید 

به مختصات اقتصاد ایران در آن دوره بنگرید تا براي شما روشن . مصدق کار نداشته باشیم

بخش نفت هنوز به به یاد  داشته باشیم که . شود که این کیک ملی ما به چه اندازه بود

جریان نیافتاده است و همان گونه که به درستی پیشتر گفته بود رقم عمده صادراتی ما در 

پوست و روده  ممکن است مقداري کتیرا و. این دوره تریاك است و عمال دیگر هیچ

 به شدت کنونی، ولی از  نهولی در کنارش. گوسفند و گاو هم جزو صادرات ما بوده باشد

  . مرغ را باید وارد کنیم ا شیرجان آدم ت

زند که اگر کسی خواست خانه بسازد باید ببیند که  میمثال خانه را . دوم مقوله احتیاج است

  .بعد به اندازه احتیاجش خانه بسازد پول دارد یا خیر و

 از تراکم جمعیت خصوص بهاز جمیعت و . زند می، بلژیک را مثال آهن راهبررسی نقش  در

کند به تراکم پائین جمعیت در ایران و ایرادش درست  میبعد وصلش  و یدگو میآن سخن 

تواند به اندازه بلژیک مورد  میایران ن  درآهن راه است که به خاطر کمبود جمیعت طبیعتاً

 و»  کند می که فرق نآهن راهمخارج «گوید که  میو این نکته درست را . استفاده قرار بگیرد
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اقتصاد ایران در کارهاي دیگر به جریان   میلیون پول را در٨٠دهد که اگر شما  میادامه 

. » سالی هشت میلیون خرج داردآهن راه« میلیون است ولی ١٢ش سالی ا هبیندازید، استفاد

 از نظر آهن راهرا بیشتر بکنیم تا پروژه » احتیاج«، اول اینکهنظر مصدق که درست هم بود 

از کار «کند و  می هم صرف نآهن راه  باشدچون وقتی احتیاج کم اقتصادي منطقی شود

چرا؟ دلیلش هم ساده است » شود میی که در مملکت ما کشیده آهن راه« خصوصا» افتد می

به نظر بنده این خطی که هست از نظر تجارت داخلی و احتیاجات داخلی «و هم درست 

 مملکت معقول نیست که«کردند،  میچون برخالف ادعائی که مدافعان این راه » است

جز هم ببرد به  التجاره خودش را از راه روسیه بیاورد به بندر جز و از بندر اروپا مال

به سخن دیگر، به نفع »  ما رابط اروپا و هندوستان استآهن راههندوستان که بگوئیم 

 پس -راه بغداد ببرند به هندوستان از راه مدیترانه بیاورند به بغداد و از«اروپاست که 

در حالی که ممالک دیگر » براي تجارت داخلی است«و » المللی ندارد ا اثر بین مآهن راه

هم نظر دارند و » المللی تجارت بین«کشند عالوه بر احتیاجات داخلی به   میآهن راهوقتی 

  . پیشنهادي ایران این مختصات را نداردآهن راهولی  »کشند می آهن راهاز روي حساب «

 میلیون خرج آن شده باشد و ٩گوید اگر  می تبریز وجلفا و آهن هراکشاند به  میبعد بحث را 

 تومان ٩٠٠٠٠٠ دایر شده، این خط باید سالی آهن راه سال است که ١٢االن هم 

این  هاي مشابه باید بیش از پروژه  وآهن راهزند که  میاین حرف درست را  و. فایده بدهد

زیاد است و طبیعتا استهالك زیاد به ها  فایده داشته باشد چون استهالك سرمایه در آن

 از حیز انتفاع نیفتد، آهن راه اینکهبه سخن دیگر، براي . گذاري بیشتر نیازمند است سرمایه

کند به  میو بعد اشاره . گذاري بشود  براي حفظ آن سرمایه یک بارالزم است هر چند مدت

ا توجه به غلظت جمعیت گوید اگر منافع این راه را ب میتراکم جمعیت در آذربایجان و 

.  براي مناطق کم جمیعت به دست آوردآهن راهتوان تخمینی از ساختن  میبدانیم آن وقت 

دهد که  میکند و نشان  میاستفاده   میاز ارقام رس و اگرچه به تخمین و البته در نطق دیگر

  .دارد میجلفا فایده اقتصادي خیلی ک  تبریزآهن راه

کند و  می و وظیفه خویش را به عنوان نماینده مطرح گوید میاز فقر مملکت سخن 

 مجبور به یک تحقیقات و« مطلوبی بکشیم آهن راهخواهیم به واقع  میگوید اگر  می
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واردات   را بخواهم، یک صورتی از صادرات وآهن راهباید متخصص . مطالعاتی هستم

  .» بدهم-لیات افزایش ما-بخواهم که وجدان خودم را راضی کنم که راي به این پول

 که حاضر است براي افزایش مالیات راي بدهد به شرط اش گردد به پیشنهاد قبلی میباز بر

گویم  می اینکهبه جهت . قند بخواهید قند بسازید بنده موافقم از عایدات انحصار «اینکه

 امروز اینکهکنیم براي  می یک چیزي خرج اینکهکنیم و براي  مییک چیزي پیدا 

در حالی که به خاطر پائین بودن تمرکز »  عرض کردم محل احتیاج استهمانطوري که

  . زیاد نیستآهن راهجمیعت، فایده احتمالی 

 میلیون تومان است ولی ایران در آن ١٤جالب است کل مالیاتی که قرار است اخذ شود 

حرف مصدق این است که اگر این پول  کند و می میلیون تومان قند وارد ٢٢دوره سالی 

و هم ایران پول به خارجه » شود می تر هم قند ارزان«ف تاسیس کارخانه قند بشود صر

 ٧تواند  می میلیون تومان عایدي داشته باشد ١٤اگر مملکت از این راه . فرستد مین

ما این  اگر«و جان کالم مصدق این است که .  بکندآهن راهمیلیونش را صرف ساختن 

 اش و خوب این سخن، اگر آدم حرف دهن »ا را بدوشیمتوانیم آنه میمردم را چاق نکنیم ن

  .سخن درستی استهنوز هم بفهمد، اقتصادي  از نظررا 

آوري شده یا قرار است بشود،  اولین انتخاب مصدق براي هزینه کردن پولی که جمع

نقل، به گمان مصدق این کار  و  ساختن کارخانه قند است و اما در مورد مشخص حمل

ما استعداد ایجاد کاري را نداشته باشیم و احتیاجش را هم نداشته باشیم و «ایراد دارد که 

پس، به درستی » احتیاج باشد آن وقت برویم یک کاري بکنیم که برخالف استعداد و

و در همین راستا معتقد است که » ما باید اول احتیاجات خودمان را زیاد کنیم«گوید  می

یعنی معتقد است که بهتر است به » میون بکنیمدر قسمت کا  میما امروز کارهاي مه«

ي شوسه را در مملکت ها  جادهۀشبک» دررو ندارد«ی که به قول خودش آهن راهجاي 

هاي شوسه  و در جواب کسانی که خواهند گفت که کامیون و گسترش راه. گسترش بدهیم

براي . کند ها را با یک دیگر مقایسه می گوید قبول ولی خرج میدارد، مصدق » خرج«هم 

میلیون حداقل منفعت آن  که سالی چهار(رود  ون پولمان به خارج میی میل٤٠ن هآ خط
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استفاده از  نظر مصدق عالوه بر.  استآهن راهو سالی چهار میلیون هم بودجه » است

کند به عدم تمرکز  میهم  هست و بعد اشاره » پنجاه اتوبوس مسافرتی«کامیون، خریدن 

کشد تا تمام شود  می ده سال طول آهن راهگوید که اوال  میست را جمعیت و این نکته در

 نفر جمعیت دارد گمان ۵مملکتی که هر کیلومتر مربعش «تازه وقتی که تمام شد براي 

امروز که کامیون را دائر کردیم «اما استفاده از کامیون،  و» کنم فایده داشته باشد مین

بریم ولی  میه احتیاجات زیاد شد البته فایده وقتی ک کند به تزئید احتیاجات و میشروع 

 که معاندان به آنچهي مصدق، برخالف ها این نکته. » در مملکت ما بالمنفعت استآهن راه

، بلکه نشان دهنده درك عمیق مصدق از آهن راهدهند نه نشانه ضدیت او با  میاو نسبت 

  . اقتصاد ایران استخصوص به وي اقتصاد، ا همسایل پای

کند که استفاده از کامیون و راه شوسه، اغلب نقاط  میهمین جا به نکته دیگري اشاره و در 

کنار خط   فقط به حال کسانی که درآهن راهکند ولی  میکشور را به یک دیگر وصل 

 است آنها که احتیاجاتشان آهن راهکه دور از  آن نقاطی«کنند مفید خواهد بود و  میزندگی 

د حمل کنن] کنونی[التجاره خودشان را با همین وسایل نقلیه  باز مالشود آنها باید  میرفع ن

 و آن را با وضعیت ها گردد به هزینه نسبی این پروژه میو باز بر» و برسانند به خط آهن

 آذربایجان که با آن همه آهن راهکند به  میو در همین راستا اشاره . سنجد میمالی مملکت 

 که استفاده از کامیون و گسترش راه شوسه را باعث  استبجال. هزینه، منفعتی ندارد

بنده تحقیق «گوید  مییعنی . هایش هم درست است داند و حرف میافزایش صادرات 

کند، سرتان را با ارقام مصدق به درد  مینقل کاال کاهش پیدا  و  که هزینه حمل» ام کرده

تر تمام  خارج ارزانه  بصادرات ما«نقل کاهش یافت  و   ولی وقتی هزینه حمل-آورم مین

پول بیشتر وارد  تر تمام شد خریدارش بیشتر است و وقتی که صادرات ارزان شود و می

ي امروزین ها کنم که بعضی از نوشته می خوب همین جا پیشنهاد -»شود میمملکت 

 در باره را ٢٠٠٨ برنده جایزه نوبل اقتصاد در کسانی چون پروفسور پاول کروگمن

المللی بهتر  بخوانید تا به نقش هزینه حمل و نقل در تجارت بین» صاديجغرافیاي اقت«

 - ادعائی داشته باشداینکه بدون - سال پیش٨٠بیش از   ولی مصدق در.آشنا بشوید

 و اما حرف مصدق این است که استفاده از کامیون و .گفت می این مهم سخن ةدربار
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اد مملکت ضرري داشته باشد، باعث  براي اقتصاینکهاتوبوس و گسترش راه شوسه، بدون 

 در بارةو » دهد می هم زودتر فایده آهن راه«وقتی چنین شد  شود و میافزایش احتیاجات 

  .پولی که جمع شده است هم نظرش همچنان ساختن کارخانه قند است

 مصدق اهمیت حمل و نقل را نشناسد اینکهشود که نه  میم مشاهده ا ه که نقل کردآنچهاز 

 صورت اقتصاددانی آگاه و مسئول خواهان استفاده بهینه از منابع محدود ایران است بلکه به

تصدیق بفرمائید که ما باید یک کاري بکنیم که فایده «گوید  میو به همین خاطر هم 

چون ما ملت « پرسید چرا؟ جواب مصدق اگرچه تلخ ولی راست است می» داشته باشد

 را هم آهن راهر از پولمان استفاده درست نکنیم، و حرفش این است که اگ» فقیري هستیم

  »دانم آن نیمه تمام را کی خواهد ساخت بنده نمی«توانیم تمام بکنیم و  مین

 چون ١٣٠٦ اردبیهشت ٩دهد و در  میآقاي هدایت به سخنان مصدق در مجلس پاسخ 

نقل در  و  گردد به مبحث شیرین حمل میها قانع نشده است، دو باره بر مصدق از این جواب

ئی از آن روشن ها ي هدایت دسترسی ندارم ولی از پاسخ مصدق گوشهها من به پاسخ. ایران

  .شود می

گوید  خواهد مشوق کامیون بشود و مصدق می میگیرند که  میقرارا به مصدق ایراد 

مقام   قائمشان واسطه تجدد خودۀ شود ب میاختراعات جدید وقتی که وارد یک مملکتی «

و بعد » خواه آن مملکت حاضر براي قبول آن باشد خواه نباشد. شوند میهنه چیزهاي ک

رفتند و هم هزینه زیادي  میزند از رفتن به عتبات که سابق با اسب و قاطر  میل بجائی امث

برد ولی حاال که اتوموبیل آمده است کمتر کسی دیگر با آن  میداشت و هم وقت زیادي 

زمان، در پول  جوئی در صرفه« هم ساده است اش د و دلیلکن میرفت و آمد   میوسایل قدی

ما قبول «گوید  میو بعد » مقام تخت روان شد اتوموبیل قائم«سبب شد که » راحتی و در

گذارد  میو جالب است که دست » بکنیم یا قبول نکنیم اتوموبیل در این مملکت هست

ري بکنیم که صادرات ما زیاد ما باید کا«گوید  میگاه مشکالت تاریخی ایران و  روي گره

دهد که چرا نظر او  میو بعد توضیح » شود یا از بعضی واردات مملکت خودمان کم کنیم

دلیل مصدق هم چیزي است که این روزها به آن . به این است که دولت کامیون بیاورد
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 یعنی اگر ي ناشی از مقیاس بزرگ،ها  یا صرفهeconomies of scaleگوئیم  می

 را یک جا بخرد  کامیونخواهد تعداد زیادي می به خرید کامیون دست بزند چون اًدولت راس

جوئی باعث  پس این صرفه«تري بپردازد و حرفش درست است  تواند قیمت پائین می

و اگر هم این خدمات را دولت ارایه بدهد این کار »  شود که واردات مملکت کم شود می

  .»شود می کمتر  میمخارج عمو«شود که  میباعث 

ند و بعد از ا ه بد بود چرا دیگران کشیدآهن راهگوید که اگر  میهدایت در جواب مصدق 

 بد است آهن راهپاسخ باید گفت که اوال مصدق هیچ گاه نگفت که  در. زند میروسیه مثال 

 از آن بلکه با توجه به وضعیت مالی و احتیاجات مملکتی ساختن آن را در آن زمان و

گوید که روسیه از ساختن  میتر به درستی   مسیر نامطلوب خواند و از آن مهم درآنتر، مهم

دهد و  میشواهدش را هم ارایه  و» داشت مینظریات نظا. نظریات سیاسی داشت «آهن راه

 بکشیم و از نقطه آهن راهخواهیم  مینقطه نظر اقتصادي «ایران از  گوید که ما در میبعد 

 تبریز آهن راهبه بررسی . »کشیم فایده دارد یا نه؟ میآهنی که  هنظر اقتصاد باید به بینیم را

ئی که باید ها در آن باره اشاره کرده از سوئی به هزینه  میپردازد به یک گزارش رس می

گیرد و   در نظر میآهن راهي ساخت ها را با هزینه پردازد و از سوي دیگر، درآمدها میبشود 

ن گزارش رسمی، براي آاساس  بر. ارد باید انجام بگیرداین البته کاري است که در همه مو

ند به حدي که ا ه پوسیدها  زیادي الزم است چون تراورسۀ تبریز هزینآهن راهترمیم 

کند به  میو بعد اشاره  »توانست آنها را با دست متالشی کند میدوستدار با سهولت «

آور است  لوکوموتیف یاسهاي   چرخمخصوصاً«از ریل خارج شدن قطار  احتمال تصادف و

و اما از درآمدها،  .»که هیچ وقت اطمینان کامل از وصول قطار به مقصد نیست يطور به

 تومان ٣٣٠٠٠ فقط اندکی بیشتر از ١٣٠٣-١٣٠٠ براي سه سال آهن راهکل درآمد 

ی که ده میلیون خرج برداشته ولی در سه سال آهن راهگوید که  میبود و این نکته درست را 

تر   یا صریح. اقتصادي نیستاش  منفعت دارد، روشن است که علت ساختن٣٣٠٠٠فقط 

  .گفته باشم، امکانات محدود مملکت هدر رفته است و پروژه توجیه اقتصادي ندارد

اساس برآوردهائی که در وزارت فوائد عامه  گیرد که بر میهم چنین هدایت به مصدق ایراد 

از بداقبالی هدایت مصدق هم آن . لیون تومان است می٤۵وجود دارد، هزینه برنامه مصدق 
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گوید، عدد ایشان درست است ولی در آنجا صحبت از ساختن  میبرآوردها را دیده است و 

شود ولی اگر به  می میلیون تومان ٤۵ش ا ه کیلومتر راه شوسه است که هزین١٧٠٢١

سه  بیش از دو«یم  این مسیر را شوسه کن- پیشنهادي از بندر جز تا محمرهآهن راهجاي 

جز به محمره که فقط  یعنی مسافت بندر» میلیون الی چهار میلیون خرج نخواهد داشت

 ساختن خط عالوه به« کیلومتر است سه چهار میلیون بیشتر هزینه نخواهد داشت، ١٦٧٠

  .»نخواهد کرد نیاز سایر خطوط شوسه بی از را آهن از بندر جز به محمره ما

 داشته باشیم آهن راهمحمره الی بندر جز  اگر ما از«کند که  میمطرح این سئوال اساسی را 

پاسخ به » توانیم بگوئیم همین براي ما کافی است و دیگر خط شوسه الزم نداریم میآیا 

  . هاي زیبائی دارد سنجی البته که منفی است و نکته. این پرسش مصدق روشن است

ن مدت هم مجبوریم همین راه از محمره در ای«کشد،  می ده سال طول آهن راه ساختن -

آهن ساخته شد، نیاز  تازه وقتی که این راه» الی بندر جز را با اتوموبیل و گاري حرکت کنیم

ي ها  میلیون تومان تمام راه٤۵در صورتی که اگر با «هاي شوسه هنوز خواهد بود  به راه

  میلیون ٤.۵هر سالی ظرف ده سال هم این کار را بکنیم  ایران را شوسه بکنیم و در

  »شود می] هزینه[

  خوب فایده این کار در چیست؟

  »شود میي ما شوسه ها تمام راه« اوال 

  »شود مییک مرتبه خرج ني الزم ها هزینه« 

  »شود میتمام خرج هم در خود ایران « 

و تازه پس »  به خارج خواهد رفتاش نصف«، هر مقدار که خرج بشود آهن راه در بارةولی 

 در حالی که» جز به محمره آهنی خواهیم داشت از بندر یک خط«مه این مصائب، از ه

وسیله سرویس ه ب«آن وقت »  میلیون شوسه کنیم٤۵اگر تمام خطوط ایران را با «

هدایت در . »سسات جدید را در مملکت ایجاد کنیمؤتوانیم تمام م میاتوموبیل و کامیون 

 با همین نقشه کنونی موافق بود و باز مصدق الدوله نیز گوید که صنیع میپاسخ مصدق 

 مخالف آهن راهکنم کسی با  میگمان ن«شود که یک بار دیگر تکرار کند که  میناچار 
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و » براي وضعیت فعلی مملکت ما هم کامیون بهتر است«کند که  میولی باز تکرار » باشد

الدوله را   ارجاع به صنیعو دنباله همان» افکار عمومی«استفاده از  کند از سوء میبعد شکوه 

با توجه به . ایران  درآهن راهرسد به یک برخورد اقتصادي به ساختن  میگیرد و باز  می

 آهن راهخواهیم  میما «دهد که  میکنون در جلسات دیگر گفته بود ادامه چه که تا آن

قت و خواهیم از آن استفاده کنیم و هر میوقت خودمان  بکشیم باید طوري بکشیم که هر

و بالفاصله این پرسش » .وسیله دیگران از آن استفاده کنیمه که خودمان نخواستیم ب

 ما استفاده خواهند آهن راهخوب دیگران به چه ترتیبی از «کشد که  میاساسی را پیش 

ایران ه امروز اگر کسی بخواهد از اروپا ب«پرسد،  میو براي جواب به این سئوال، » برد؟

. »آید به غرب رود به شرق یا از شمال شرقی می آید می ؟ آیا از غرب میآید میبیاید از کجا 

. کند همین است میآسیا متصل ه راهی که اروپا را ب«شود  میتا آنجا که به مصدق مربوط 

مسافرین اروپائی ه  را بآهن راهو البته اگر ایران بخواهد » شرق برونده که از غرب بیایند و ب

 شرق برود ولی راهی که دره باید طوري باشد که از غرب ب«یه بدهد التجاره آنها کرا و مال

 راهی که فعال دولت در«اش این است که  و حرف نهائی» این نقشه معین شده دررو ندارد

پاسخ به ایرادات مصدق در مجلس یکی از  در. » مصالح اقتصادي استبرخالفنظر گرفته 

 آهن راهخارج پول قرض کنیم و  ما ازاگر «ي آن وقت تهران مدعی شد که ها روزنامه

افتد و براي مملکت  جریان مملکت هست از جریان نمی بسازیم بهتر است زیرا پولی که در

ولی، این صحیح » این حرف صحیح است«گوید که  میمصدق درپاسخ . »مضر نیست

» گیریم بدون فرع باشد آن پولی که ما از خارجه می«بودن یک شرط خیلی مهم دارد، که 

ي یا نزولی پرداخت و ا هدانیم که قرض گرفتن بدون فرع نیست، یعنی باید بهر میالبته  و

و مثال » وقتی که ما با فرع مجبوریم پول قرض کنیم صرفه نخواهد داشت«البته که 

 مثال اگر ما هشتاد میلیون پول از خارج قرض کردیم خود این مبلغ در«زند که  میعددي 

در ظرف ده سال ما سالی شش میلیون باید «و » خواهد داشتسال شش میلیون تنزیل 

به گفته مصدق پولی که در مملکت هست . »تنزیل بدهیم و براي ما صرفه نخواهد داشت

معادل با چهارده میلیون است و نظر او هم این است که اگر بخواهند با این پول ناچیز این 

یک مصرفی رساندیم که فایده ه لیون را باگر ما این چهارده می«پروژه را آغاز کنند، یعنی 
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خارج رفت و فقط آهن با آن ه مقام پول نشد و ب نداشت و در توي خاك کردیم و قائم

در آن وقت نه تنها این چهارده . ایم جائی نرساندهه را ب خریداري شد در حقیقت ما خود

یک مبالغ دیگري میلیون خواهد رفت بلکه ریش ما گیر خواهد افتاد و ناچار خواهیم بود 

مملکتی که فقیر شد و پول .... براي«و بعد این نکته کلیدي را دارد که » هم خرج کنیم

او خواهند کرد و همه اینها ه جور تحمیلی را ب خواهد قرض بکند هر نداشت وقتی که می

 »مربوط به فقر است

هاي  شداوريها فارغ از گرایشات سیاسی و پی ام، وقتی به این دیدگاه پیشتر هم گفته

شود که پاي استدالل اقتصادي موافقان این  میکنیم، به گمان من روشن  میعقیدتی نگاه 

 البته که مالحظات سیاسی و غیر. لنگید طرح در ایران آن روز سخت چوبین بود و می

 غیراقتصادي آهن راه موجب شد تا این گویم خودکامگی حاکمیت می و حتی اقتصادي،

گوئی به ایرادات جاندار اقتصادي مصدق به این طرح کذائی،  از پاسخناتوان . کشیده شود

ند، که ا همتهم کرد» آهن راه«را به مخالفت با  شماري از ناظران با تحریف دیدگاه مصدق او

 . استآهن راه در بارةیم تحریف آشکار نظر مصدق ا ههمان گونه که در صفحات پیش دید

 کشیدن ظاهراً.  به این پیشنهادات بدهکار نبودناولی روشن بود که مجلس و دولت گوشش

این که کشیدن این راه براي . شد می از بندر جز به محمره راهی بود که باید کشیده آهن راه

 اقتصادي نداشت، به رضاشاه و وکالي انتصابی مجلس چه ربطی ۀاقتصاد ندار ایران صرف

و منافع » ان بودند، نه بادمجانآنها نوکر خ«داشت؟ شاید بتوان گفت که به قول معروف، 

مگر آن مداخالت علنی در انتخابات به نفع . کرد میالجیشی خان این چنین اقتضا  سوق

 مصدق و دیگران گوش داد؟ مگر در ۀمملکت بود؟ و مگر کسی به هشدارهاي دردمندان

 - استفاده » جریب«واگذاري زمین به شرکت از  تمدید قرارداد شرکت نفت به آن صورت و

در عرف نظام . بود» هکتار« نکردند و بعد معلوم شد که منظورشان به واقع -سوء استفاده 

پانصد ششصد ذرع بود ولی هکتار هزار ذرع و بعد روشن شد که » جریب«حاکم بر جامعه 

 زمین به کمپانی بخشیدند که از کل منطقه عدر کل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذر

). ١٣١ص (» آوریم از اهواز هم باقی می«رس به طعنه برآمد که بیشتر بود و مد] آبادان[
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تر از متن قرارداد  دست  گشادهرضاشاه» تجددطلب« بعد روشن شد که دولت عالوه بهو 

توانست اراضی بایر را  میچون بر اساس آن قرارداد، دولت تنها . دارسی عمل کرده است

ي ها زمین«پانی ببخشد ولی حضرات کارگرفتن ماشین آالت به کمه براي ساختن بنا و ب

  ! به کمپانی بخشیده بودند همرا» دایر

 سراسري که توجیه اقتصادي نداشت آهن راهترین مباحثات مصدق در رد طرح  البته عمده

آمده است که به صورت » نظریات مهندس کاساکوسکی:  ایرانآهن راهراجع به  «ۀدر مقال

 روشن اجازه انتشار نیافت و منتشر ن به دالیل کامالًي تنظیم شده بود که در آن زماا همقال

گذرم که مصدق در تنظیم این نوشته، به روشنی نشان داد که  میتنها به اشاره . نشد

با این همه، حتی در .  سراسري اگر توجیهی داشت، آن توجیه اقتصادي نبودآهن راهساختن 

ار کوشید شاید کل برنامه را ی، مصدق با ادله و شواهد بسیرضاشاه ةچین شد مجلس دست

در مسیر دیگري که با منافع مملکت سازگاري داشت بیاندازد که متاسفانه موفق نشد ولی 

من « تاریخ بگوید، ۀداشت که در همان مجلس براي ثبت در سین در ضمن، این شهامت را

خالف این طرف برود خیانت و بر ه عقیده خودم این راي را که این خط کشیده شود و به ب

  ). ١٨٠ص( » دانم مصالح مملکت می

.  را هم ارایه نمایمکاساکوسکی خالصه دالیل طور به  سراسري وآهن راهبرگردم به اقتصاد 

 را کاساکوسکیمهندس جالب است که در همان موقع، وزارت فوائد عامه از فرنگ 

تر است  نیکیمقاله به این مقال پرداخته بود مباحث او تک درخدمت داشت که او هم در دو

کند  میمصدق البته ابراز تاسف . کننده دیدگاه مصدق استگیرد تائید میولی نتایجی که 

کند که اطالع  می بی خبر بوده است و بالفاصله اضافه ١٣٠٧ تا خرداد ها که از این مقاله

اال هیچ دلیل و منطقی اکثریت را متقاعد و از رائی «از آن تنها براي منفعت شخصی بود و 

دهم تا  می را به دست کاساکوسکی از نظریات يا ه خالص32»نمود ه داد منحرف نمیک

 یعنی از اقتصادي نبودن راهی که -روشن شود که حتی وزارت فوائد عامه هم از ماوقع

                                                 
، ١٣٤٩ اسفند ٢٩» هاي پنجم و ششم مجلس شوراي ملی ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره نطق:  به نقل از32

  . ید از این صفحات استآ  که مییهای همه نقل قول. ١٩٩ -١٨٨انتشارات مصدق، ص 
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ایران   ولی شیوه اداره خودکامه امور در خبر داشته است-اش بود فکر ساختن دولت در

» خط اصلی« به  نظر کاساکوفسکی اول باید . نماینداجازه نداد که به این مباحث توجه

کند به ستون  میآهن را تشبیه  اضافه شود و بعد راه» خطوط فرعیه«ایجاد شود و بعد 

آهن   راهدر بارة. شود میفقرات بدن که تنها وقتی که درست باشد، تعادل بدن حفظ 

 طهران که -جز  بندر. محمره دو بخش دارد-گوید، که خط بندر جز  میپیشنهادي دولت 

...  محمره -طهران«است ولی بخش جنوبی، یعنی » اهمیت خصوصی و محلی«داراي 

 ادعاي برخالف هم این است که اش دلیل. »شامل هیچ کیفیت و خصوصیتی نیست

 -راه نزدیک صادرات و واردات نواحی بحر خزر«دانند،  می» بهترین«این راه را  که مدافعان

، این راه  اوبه اعتقاد. »  اسکندرون است- موصل-العکس خط پهلويبازار اروپا و یا ب

خزر به بازارهاي اروپا  صرفه اقتصادي ندارد و بهترین راه حمل امتعه نواحل سواحل بحر

چقدر مصنوعی و برخالف طبیعت خواهد بود اگر بارهاي « کاساکوفسکی نظربه . نیست

ه  حمل شود و از آنجا مجددا بآهن هراطرف جنوب با ه  کیلومتر ب١٤٠٠شمالی تقریبا 

و بعد همانند مصدق . »دریاي مدیترانه برسده  عربستان را دور زده بها وسیله کشتی

آهن در کشوري چون ایران وقتی توجیه دارد که دو  گوید راه میرسد به فقر ایران و  می

  :خصلت داشته باشد

  . با آبادانی مملکت توافق داشته باشد-

داده جلب  المللی هم وفق دهد تا بتواند امتعه خارجی را از مملکت عبور بین با ارتباطات -

  . ترانزیت نماید

ه مرور داخلی ب عبور و «اینکهچرا تجارت ترانزیت در ایران این همه مهم است؟ براي 

وجود خود ادامه دهد باید ه آهن بتواند ب  راهاینکهو براي » خودي خود چندان زیاد نیست

هاي  زند به تاریخ که تمام راه میو بعد گریز . » براي آن بار تدارك نمودقدر کافیه ب«

شدن کانال  گذشته است و بعد از باز میکاروان رو سابق بین هندوستان و اروپا از ایران 

آهن الزم است یک سرش دریاي  براي راه. المللی ایران کاسته شد اهمیت بین سوئز، از

حدود ه محدود ب« هند باشد و به نظر او هر راهی که مدیترانه و در سر دیگر اقیانوس
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باشد نه فایده مستقیم خواهد داشت و نه موجب تزئید تجارت خواهد شد و نه  میمملکت 

این مهندس فرنگی نیز همانند مصدق، . »نقل را براي ایران حل تواند نمود و مسئله حمل 

آهن کشیده شود،  قرار است راهایران است و اما اگر هم  هاي شوسه در مدافع گسترش راه

آهن بغداد متصل و از آنجا به   قصر شیرین باشد که در موصل به راه-باید خط چاه بهار

  .شود میو به این ترتیب، مدیترانه به دریاي عمان وصل  بندر اسکندرون منتهی خواهد شد

 دالیلش را کند که بهترین بندر ایران براي توسعه چاه بهار است و مینکات جالبی مطرح 

 که ساخته بودند دو ایراد آنچهواقع  خط پیشنهادي و در اینکهگوید و اشاره دارد به  می

رسید به  میشد که به دریا راه نداشت و در جنوب هم  میاز شمال به بندر جز ختم . داشت

واسطه ه عمق آن کم است و هم ب«آنجا هم  محمره که در خلیج فارس واقع است در

به گفته نویسنده، محمره، عیب » بستان از دسترس دنیا دور استصحراي عظیم عر

پیما  ي اقیانوسها العرب فقط وقتی کشتی از دماغه مدخل شط«دیگري هم دارد، یعنی 

 ٤ي بزرگ در ها به دلیل عمق کم، کشتی. »توانند عبور کنند که آب باال ایستاده باشد می

در فاصله نیم «ي کوچک هم ها یاند و کشت  کیلومتري محمره مجبور به توقف٦یا 

 غیر ها توقف کشتی) اوایل بهار(موقع طغیان رود کارون  اندازند ولی در کیلومتري لنگر می

باید دو دفعه « نزدیک ساحل نرسند، ها دهد، وقتی که کشتی میو ادامه »  ممکن است

لب موجب گیري کرد که هم مستلزم خرج زیاد و هم تکرار بارگیري اغالتجاره را بار مال

.  این نکات گذشته، تجارت این مسیر مقدار قابل توجهی نیستهاز هم. »شود میفساد مال 

و » آهن محتاج نیست با بودن رود کارون به راه«آن بخشی که مربوط به خوزستان است 

شود و با وسایل نقلیه  میشرکت نفت جنوب هم که در گمرك محمره وارد «بارهاي 

 هزار ۵٠جنوب هم جمع شود به  تمام بارهاي بنادر«و اگر » گردد میشرکت مزبور حمل 

آهنی که فقط براي مصارف داخلی ایجاد شود  به نظر کاساکوفسکی راه. »گردد میتن بالغ ن

شود  میتوانند مخارجی را که براي ساختمان آنها  مین«و تزاتزیت اروپا و هند را جلب نکند، 

  .»جبران نمایند

هرگونه امیدي براي «توان از پیش گفت که  می» گوئی  غیببدون ادعاي«نویسد  میو 

 مبدل به یاس واسطه راه محمره قطعاًه امتعه ایران ب ملت و دولت راجع به تسهیل حمل
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 سرمایه گزافی اسباب بهبودي اقتصادي نخواهد شد و بر«و پس از صرف » خواهد گردید

آهن براي  مسئله اهمیت راهاصل  عاقبت در بودجه مملکت نیز بار سنگین خواهد بود و

کند  میکاساکوفسکی به نکته جالبی اشاره . » اثر خواهد بخشید سوء میایران در افکار عمو

له اول قرار هدر و« محمره که به نظر او توجیه اقتصادي ندارد، اگر -جز که ساختن راه بندر

ن نموده منابع  بتوانند مخارج خود را جبرا«مملکت را از ساختن خطوط دیگري که »  دهیم

 هندوستان یا خط -عایدي تازه براي مملکت تشکیل دهند از قبیل خط ترانزینی اروپا

خیر أ مناسب نه فقط تآهن راهبه نظر او ساختن . سازیم میکلی محروم ه  مدیترانه ب-پهلوي

خطوط دیگر را تسریع «ساختن » واسطه منافع خوده ب«شود بلکه  میاحداث سایر خطوط ن

سرمایه چند ملتی از ملل اروپا در «البته کاساکوفسکی خواهان مشارکت . »دخواهد کر

 است و معقتد است که منافع مشترك ترکیه و هندوستان در  ایران»آهن راهعملیات 

حسن «هاي آنها، کلیه شرایطی را که براي  آهن ترویج عبور اجناس ترانزیت توسط راه«

آهن  مخارج راه. »مین خواهد کردأ ته و کامالًوجود آورده آهن ایران الزم است ب عمل خط

بهار را هم  زند و اگر بخواهند چاه می میلیون تومان تخمین ١٠٠ دزداب را -اسکندرون

اگر . شود می میلیون تومان ١٢٨آماده کنند، تا پذیراي تجارت ترانزیت بشود، کل هزینه 

 تا موصل هم هزینه دارد و آهن بغداد وصل شود، از قصر شیرین قرار باشد این راه به خط

زیادي زیاد  میشود که براي ایران ک می میلیون تومان ١٤٣در این حالت کل مخارج 

شود  میاگر در مشارکت با دیگران این راه را بسازند، و سهم ایران یک سوم باشد که . است

 ٨شود سالی  می سال باشد، هزینه ساالنه ٦ میلیون تومان و اگر مدت ساختن هم ٤٨

عایدات انحصار قند به «یلیون تومان ولی اگر ایران به تنهائی بخواهد این همه را بسازد، م

تر بکنند که منطق  ها این است که مدت را طوالنی و یکی از راه» کند میتنهائی کفایت ن

دالیل کاساکوفسکی براي مشارکت با . آید میاش به نظر کاساکوفسکی درست ن اقتصادي

  .دیگران جالب است

شود   اگر دیگران هم شرکت کنند چون بخشی از سرمایه در داخل ایران صرف می-

  .خواهد بود» بهبودي اوضاع اقتصادي«نتیجه، 



69 احمد سیف

 چون راه تراتزیت است، شرکت دیگران مشوق تراتزیت بیشتر و در نتیجه درآمد بیشتر -

  . است

ارجی تجربیات ملل خوبست که با سرمایه خ«آهن تجربه ندارد،   چون ایران در ساختن راه-

  .»دیگر هم جلب شود تا مملکت از هر دو منتفع گردد

نه مباحث  دریغ و افسوس که نه به نظریات مهندس وزارت فوائد عامه عمل کردند و

  .جاندار مصدق را به گوش گرفتند

 



  استبداد ذهن و فرهنگ استبداديةبار در

هایم را مطرح بکنم  هید ابتدا پرسشاجازه بدم، ا هبا توجه به آنچه که در صفحات پیش نوشت

 به شماري از این  که خواهد آمدآنچه  درو بعد بکوشم در چند نوشته به هم پیوسته

میان  درآیا هیچ گاه براي شما این سئوال پیش آمده است که چرا .  پاسخ بدهمها پرسش

 از خودتان ي رنگارنگ توطئه این همه طرفدار دارد؟ آیا هیچ گاهها  تئوري،ها ما ایرانی

که ما همیشه دوست داریم، دیگران را براي  است چگونه و چراست که یدا هپرسید

هاي بسیار  توان پرسش میکمبودهاي خودمان سرزنش کنیم؟ البته که  و ها کاري کم

  .بیشتري مطرح کرد، ولی بهتر است، فعال بکوشم تا به همین دو سئوال به اختصار بپردازم

 چیزها خیلی دلمان ایراد کارما این نیست که مثل هر ملت دیگري، که گفت باید پرده بی

ا ج از آن ماولی مشکل.  عادي است طبیعی و کامالًاین چنین خواستنی کامالً. خواهد می

 و براي بهبود وضعیت خواهد می دلمان که آنچه به یافتن دست برايآید که  میپیش 

 و پشتکار  نه از این دیگراناند،  و رسیدن به جائی که دیگران رسیدهمان کلی

 این اکثریت از را قانون به احترام نه.  را شناسی وقت نه و یما هگرفت یاد را شناسی هوظیف

سر پذیرش   برخصوص به .را دیگران حقوق و حق به احترام نه و یما هآموخت جماعت

 امور ةد اداري ناپسنها  و حتی شیوهها بسیاري از عادت. تاکید کنم حق و حقوق دیگران باید

رسد که ما  میجا  ش به گمان من، به اینا هکه در گذر تاریخ وبال گردن ما بوده است، ریش

ذهنیت ما، هیچ کس دیگري که کسی  یعنی در. هستیم ذهن خودمان به شدت تنها در

باید حق و حقوق برابر این دیگران را به  میاگر غیر از این بود که . باشد، وجود ندارد

ي ها بازتاب فقدان باور به حق و حقوق دیگران به شکل و شیوه. شناختیم میرسمیت 

کنم  میمن حتی فکر . سفانه در همه سطوح هم حاضر استأکند و مت میمختلفی بروز 

 .ناشناسیم وقت يا هگون بیمار طرز به ما هنوزي بروزش این است که ها یکی از شیوه

 بازتاب عدم احترام ما به حق اینکهه غیر از ناشناسی و کار را به موقع انجام ندادن ب وقت

دیگران است، به این صورت گسترده و فراگیر، و نه فقط در داخل ایران بلکه در میان 

ي همین ها  آیا برآوردي از هزینهتواند باشد؟ میایرانیان مقیم خارج، نشانه چه چیز دیگري 

 ادعا همیشه گرچه .خبرم چنین چیزي هم باشد من از آن بی ناشناسی داریم؟ اگر وقت
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  اتفاقاً-ندارند شنیدن تر نازك گل از طاقت مان هاي حکومت که کنیم می ادعا و یما هکرد

 نیز خودمان که کنیم می غفلت بدیهی نکته این دیدن از   ولی-گوئیم می هم درست

م و یا مان در آبی هاي دانم آیا ما انعکاس چهره حکومت می من به واقع ن.ایم چنین این دقیقا

از جمله نقاط مشترك دیگري که  !اند ي ما، انعکاس چهره ما درآئینهها  حکومتاینکه

 هم، درست مثل ایرانی ماي پوشی باید گفت که بدون پرده و تعارف بیداریم، 

 که به خاطر ها  و رفاقتها چه دوستی. رود  از انتقاد فشار خونمان باال میمان، هاي حکومت

 و ناچارم باز تکرار کنم، اگر در ذهنیت خودمان براي دیگري حق و. پاشد میانتقاد از هم 

 حداقل به این -ها  و شمشیر کشیدنها حقوقی هم قائل بودیم، آیا این گونه رنجیدن

 هر این است که مان افتاد؟ ولی به گمان من، واقعیت تلخ زندگی  اتفاق می-گستردگی

 به که یافت خواهیم در ن صادق باشیم، و با خودماکنیم خلوت خود با اگر ما، از کدام

 ،وگرنه آید مین گیرمان آب که هستیم انگیزي هراس و قهار دیکتاتورهاي جوجه راستی

 از کمتر چیزي به موارد از بسیاري در قدرت، فاقد ماي .بودیم می قابلی شناگران

 اگر هدخوا می انگیزي حیرت لوحی ساده گاه آن .دهیم مین رضایت مخالف دیدگاه نابودي

 و قدرت انداختیم دوش به را جدیدترشان هاي مدل و یوزي و ٣ژ وقتی که بپذیریم

  دراندیشه حصر و حد بی آزادي مدافع و شویم می دموکرات ،سیاسی را قبضه کردیم

 دانم می نه، !باشم زده مشخص را حرفم تا ببرم اسم کسی از باید حتما دانم مین! جامعه

  همین جا بگویم و بگذرم که تا زمانی که همه چیز از.است کافی اي اشاره را عاقل که

 سطح قضایا تغییر و هم در اگر. ما به سامان نخواهد رسید اساس دگرگون نشود، کار

را محدود کنند،  ي ماها خواهند آزادي میناپذیر شود، جاي آن کسانی که  تحولی اجتناب

 .ماند میدردمندانه باقی باور و ذهنیت ما  ولی محدودیت آزادي در شود میعوض 

 ستایش و تعریف یکدیگر از وقتی تاگفتم،  می که داشتم آنچهسر  باري برگردم بر

 تماشا و بیا وقت، آن گشائیم می نقد به زبان که همین و رفیقیم و دوست که کنیم می

 را خود عقیدتی مخالفان آب نوشیدن سهولت به که ایران در فخیمه يها حکومت .کن

 يها سازمان دربه کنار،  هایمان  دولت.کشیدند می به زنجیر کردند مین اعدام اگر
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 اختالف گونه ایناین است که   مگر غیر ازگذشته، سال  پنجاهچهل در مان سیاسی

  .شدند »فصل و حل«  و حذفتصفیه و قتل با بسیاري از موارد  در،ها عقیده

 المذهب، و مذهبی ، مافرهنگی دهش آباد این در که این آور گریه گذشته، ها این ۀهم از

 که را کس هر و تکفیرند مرید همه پوش، ژوپ مینی و باحجاب کراواتی، و سر بر دستار

 نه است تکفیر شکل دارد تفاوت آنچه .کوبند می تکفیر چماق با نپسندند دلیلی هر به

  .تکفیر خود

  یم؟ عیب از کیست و مشکل در کجاست؟ا هو اما چرا این گون

  .این باره توضیح بدهم در  میم اندکی روشن شود اجازه بدهید کا ه نکتکهاینبراي 

 هرخارج از ایران گذشت،  که بخش بیشتر عمرم در میدانم ولی به عنوان آد میرا ن شما

 از خواهد میي ا هگیرم که چه داستان تاز میرسد به واقع عزا  میوقت که مسافري از ایران 

  . بگویدوضعیت ایران برایم 

 که آن از قبل .رسد می ایران از آشنائی، دوستی، فامیلیم که ا ه گذر سالیان بارها دیددر

 »فحشاء« زیادي ةدربار» اطالعاتی« با بگذاردخاله   و عمو و دائی احوال جریان در مرا

 البته، راوي هر .شوم می بمباران »فساد جوانان« خصوص بهو  »اعتیاد فراوانی« و

 آمده تازه مسافران این از وقتی یعنی کند می استثناء را انمخود بستگان و فامیالن

 است؟ شده چنین این کسی چه شناسیم می تو و من که کسانی میان در که مپرس می

 که شنویم می شمایل و شکل این به جوابی یعنی، نیست يا هنمون موارد، اغلب در

 البته. پراست ها، بانخیا ولی شناسم مین را کسی من خودمان، فامیالن از چرا، دروغ«

 .»نیستند معتاد کنند ولی می دود تریاك شان يها دوره دربهمان  دکتر و فالن مهندس

ي از این نوع،  آیا کوشش براي همیشه ا هي خیلی پیش پا افتادها دانم حتی در نمونه نمی

رسانی،   وجه مضحک این نوع اطالعکنید یا خیر؟ میرا مشاهده » دیگري«مسئول دانستن 

ها کسی نباشد ولی  فامیالن من نوعی در خیابان از خوب اگربه نظرم، این است که 

اند که این گونه مستاصل   باشد، روشن است که فامیالن دیگرانفروش از تن ها پر خیابان

وقتی  و بخشند میبه سخن دیگر، این ناقالن اخبار به قول معروف از کیسه خلیفه . ندا هشد
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کنند که خودشان مسئول این  میند، بالفاصله هم، مشخص کن میبه مشکلی اشاره 

 و اما اگر به این دست .کنند میاند که البد، درست عمل ن وضعیت نیستند، بلکه این دیگران

 این از ،دبگذاری هم کنار در را فرمایشات این اگر ، ود در کلیت آن بنگریها روایت کردن

 خواجه از غیر امروز ایران در تعارف، بی که است این زند می بر سر که چیزي مجموعه

 مان همه که هم ابوالبشر آدم زمان از. معتاد و اند فروش تن اغلب بقیه شیراز، حافظ

 وقت، آن و بودیم،» زرنگ« خودمان غالب فرهنگ قول به یا» بردار کاله« و »دزد«

نگریستن توان از این شیوه  می یک نتیجه دیگر هم .شود می کامل خودمان از تصویرمان

گر این روایت راست باشد، که نیست، البته که از کسانی که خود تا گردن گرفتار ا. گرفت

پس، رستگاري ما هم، به . توان امید رستگاري داشت میاند، ن هزار و یک گرفتاري اخالقی

ها را ترجمه  اگر بخواهم به زبان معمولی همین حرف. یک معنا، به دست دیگران است

 میکنند و موافق و مدافع مداخله نظا میکه شماري  هائی مین دریوزگیشود ه میکنم، 

ندیده دهند،  میاین تصویري که از ایران  و اما از. اند امریکا و یا حتی اسرائیل در ایران 

، این را عالوه به و نیست و واقعیت ایران منطبق باشد تواند با میدانم که این تصویر، ن می

 شان ریزي کنیم، هیچ مشکلی نیست که راه حل هیم و اگر برنامهدانم که اگر بخوا میهم 

    .هاي خودمان نباشد دست در

اطالعی   بی با این دوري درازمدت و طبیعتاًکه است این ادعایم من دکنی گمان اینکه نه

 و بود .هست. ابداً و اصالً. نیست خبرها این از ایران در گویم می،  از جزئیاتخبري و بی

 باشد چنین این اگر که شده باشد بیشتر ازگذشته اکنون، نیست بعید. بود خواهد

ثر أشود، مت می منعکس ها این محاوره  که درآنچه ولی .نیست دشوار هم چندان توضیحش

به همان صورتی که وقتی مهمان به . از نگرش کلی ما به دیدگاه دیگران، نفی آن است

شود که  می، بالکل منکر هرگونه کمبودي شود، او هم میفرنگ آمده، از یاران حکومتی 

ممکن است در مملکت وجود داشته باشد و اگر هم کمبودي را بپذیرد، آن را با هزار من 

نگرید، با همه  میدسته که  دو یعنی به هر. کند میسریشم به نیروهاي استکباري وصل 

یعنی هیچ . ست اشان گریزي  مشترك است، مسئولیتشان  که در میانآنچهاختالف نظرها، 
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تصویري  کنند  و میدارد، احساس مسئولیت ن ایران وجود برابر واقعیتی که در کدام در

 . دهند میواقعی از وضع به دست ن

هم با همین شیوه کلی نگرش ما احساس مسئولیت نکردن آن سرم که این  من بر

طول و  ماي ایرانی که در اینکه کلی نگرش هم ةمنظورم از شیو. ارتباط نیست بی

ما نه فاعل تاریخ یم که ا هیم، پذیرفتا ه فاقد حق و حقوق اولیه بودمان عرض تاریخ

 مسئولیتی هم چون آن کس که حق و حقوقی ندارد، طبیعتاً. ایم بلکه مفعول تاریخ

به همین . تواند که بپذیرد و ما هم از این قاعده کلی، مستثنی نیستیم میپذیرد و ن مین

جاي دیگر،  رسم و میگیریم که به آن   را میها ا یقه خارجییک جخاطر هم هست که 

  در-ي اجتماعیها افزایش ناهنجاريواگوئی    در یعنی-ما هي که در باال دادا هیعنی نمون

  .اند که مقصرند  تنها دیگرانز نیاینجا

جا هم این  زنیم خوب این میسطح مملکتی حرف   مسایل کالن، یعنی دردر بارةالبته وقتی 

 هر یا روسی یا امریکائی یا انگلیسی کند، می فرقی چه. ندارد  میاند و ابها روشن گراندی

 همه که این با اساس این نگرش به قضایا،  برخودمان ما که، این مهم  -دیگر جاي

 شاه زمان بهنمونه بدهم، !! گناه بی و …طاهریم و طیب ولی، دزد، و معتاد و ایم فاحشه

 در ژاله میدان در نمونه براي - بندند می گلوله به را مردم که سربازانی که گفتیم می

 هائی گشتی که گوئیم می امروز و بودند »وارداتی«  ۵٧  ماه شهریور خونبار جمعه آن

 رانندگان از غیر به کنند می بازداشت تهران يها خیابان در را جوان پسران و دختران که

 به تا که دداری سراغ را دیگري ملت آیا !وارداتی و اند»عرب« بقیه گشت، يها ماشین

 واقعاً که صورتی آن به خویش، با رودرروئی از و آینه در خویش دیدن از اندازه این

   ؟و تا به این درجه با خودش بیگانه باشد کند فرار گونه این هست

 سامان به ایران در کارها چرا که کنیم می شکایت و شکوه زمان و زمین از بعد،

 گریزي مسئولیت جایش همه از که خودمان به تاریخی و دار ریشه نگرش این با !رسد مین

  برسد؟ سامان به ایران در کارها باید چرا ریزد، می
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ایران باشد،  همین راستا پس بگویم و بگذرم که اگر بخشی از مشکل ما قحطی آینه در در

جان  دائی«ساز، فراوانی  بدون تردید، بخش دیگري از گرفتاري ما و به همان اندازه مسئله

  .  استایران  در»ناپلئون

 از یلیخ»  جان ناپلئونیدائ«  پزشکزاد با خلق رجی استاد اادیجاودان کنم  میمن فکر 

 که خیلی چیزها در ایران روي حساب و کتاب معقول این درست. مشکالت ما را حل کرد

نشستیم و  میودمان جلوي آینه یا باید خ. ي این چنین بودا هدور کمتر سفانه درأنیست و مت

 اینکه را رفع کنیم و یا مان کردیم تا خبط و خطاهاي نگریستیم و سعی می میبه خودمان 

به گمان من، یکی از علل تداوم بسیاري از . بشویم» جان ناپلئون دائی«باید دست به دامان 

 .میا ههاي کنونی ما این است که ما راه دوم را برگزید بدبختی

 کننده شرکت جوانان یا تیزهوش جوانان مدتی پیش که این علت گفت، می یکی اه تازگی

 توطئه نده بودشد میزخ یا و کشته رانندگی تصادف یک در ما  میعل المپیاد مسابقات در

 به آمد حیفم !نیاورند دست به را باال يها رتبه جهان در ما جوانان تا بود ها امریکائی

 عزیز ایرانیان که داند می باشد خوانده را داخلی يها زنامهرو همان اگر که نیاورم یادش

 جهان در زیاد، فاصله با آن از ناشی میر و مرگ میزان و اتوموبیل تصادف درمتاسفانه 

 دیگر، جوانان بسیار بسا اي و جوانان فنا شدن آن و بودند رسیده »قهرمانی« مقام به

 و نادیدن شکنی قانون تداوم براي دیگر هاي هزینه بسیار کنار در که است سنگینی بهاي

 خواهد می ،ندارد دم و شاخ که شکنی قانون .پردازیم می ایران در حقوق دیگران حق و

 به وقتی،! سفرا و وزرا نصب و عزل و انتخابات قوانین یا باشد رانندگی قوانین 

 که شود می همین نتیجه هستیم، که باشیم معتاد خویش از فرار و گریزي مسئولیت

 که این در !شود می ها  خارجیتوطئه نتیجه هم دانشجو چند رانندگی تصادف حتی

 سفر و نویسندگان اتوبوس .نیست تردیدي است توطئه ۀنشان که هست هم تصادفاتی

 بعد، و کنیم می آغاز درست مورد همان از ولی، !آورید میکه البد به یاد   راارمنستان

 به بدهم ربطش اگر و شود می  دیگرانتوطئه از یناش چیز همه که جائی به رسیم می

 ما براي» شا هفاید« باشد،  دیگرانتوطئه نتیجه دانشجویان شدن کشته اگر باال، مثال
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 رانندگی به مربوط مسائل در ما هاي شکنی قانون که است این محترم يها ایرانی

  .گریزي رسیم به مسئولیت می، یعنی باز شود می ماستمالی

 سقوط حتی گفت، می دار ي حق به جانب و با اعتماد به نفسی خندها هبا قیافیکی دیگر 

 کرد می رشد سرعتی چنان آن با ایران اقتصاد چون بود ها  خارجیتوطئه هم سلطنت

 نشوند،» دیگر ژاپن یک« گرفتار که این براي و ه بودشد غربیان هراس موجب که

 مدرك و سند با باید شدن گرفته ديج براي ادعا، این .کردند سرنگون را شاه حکومت

 به آنچه. ندارد وجود اسنادي چنین یعنی .است غیرممکن عملی چنین که شود اثبات

 تعدادي متن مثال براي باشد، ما مددکار راستا این در تواند می و داریم اختیار در عوض

 و شدند چاپ وقت همان نشریات در که است شاهنشاهی کمیسیون بازرسان گزارش

 به شاه حکومت پایانی هاي سال در ایران اقتصادي وضعیت از دلخراشی تصویر انچن

            .داشت الینحل تناقض آینده در ایران شدن ژاپن با که دهند می دست

اغلب موارد این  افتد در میکنیم؟ نگرش ما به تحوالتی که در ایران اتفاق  میولی ما چه 

 هم اگر. دارند دست آن در ها امریکائی حتماً ،»نباشد ها انگلیسی کار کار،« اگراست که 

 و شهرها در فقط نه که گرفتند تصمیم برایمان »گوادلوپ« در البد که نباشد، دو این

 ها خیابان به داشتند حضور آن در ها ایرانی که عالم شهرهاي اغلب در که ایران دهات

 آن !باشیم ایران در حکومت رتغیی خواستار و بگوئیم» شاه بر مرگ« صدا یک و بریزیم

رسد ولی ما هم  میسالی  دارد به میانه  میحکومت سرنگون شد و حاال هم جمهوري اسال

 گوادلوپي در ا هنگرشی که انقالب بهمن را نشانه توطئ. یما ههاي توطئ چنان شیفته تئوري

ی است، ولی به خواهد گفته باشد که از حکومت برآمده از انقالب ناراض میواقع  داند، در می

 کرد که ها کرد که نکرد و چه می به خودش بنگرد و براي نمونه، ببینید چه باید اینکهجاي 

گوید که من نوعی در این میان  یعنی می. کند میکرد، خودش را راحت  میبهتر بود ن

البته اگر اندکی به خویش بنگریم !  تصمیم گرفته بودندگوادلوپحضرات در . گناهی ندارم

 پردازي در خان معروف به این سو، کمتر اندیشه ده خواهیم کرد که از پرنس ملکممشاه

 اینکه. ایران نبوده باشد در  میکلی خواستار یک راه حل اسال طور بهیم که ا هایران داشت
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بازگشت به « از و به آن پیچ و تاب داده و همین تمنا را به هزار زبان بیان کرده بودند

ا سخن گفته بودند که ه  اخوان چه و چهیاد زندهو به قول » فرهنگ اصیل«و » خویش

 گذشته، اگر به تاریخ رویدادها نگاه کنیم، وقتی به ها از این. دهد میاصل قضیه را تغییر ن

آن رژیم چیزي باقی نمانده بود  رسیم از نظر زمانی و تاریخی از می] گوادلوپ[این جلسه 

خواهم این را  میبا اشاره به این نکات . دهی نمایدي را سازمانا هش کسی توطئا هتا برعلی

 ذهنیت همین ،یمشو دقیقخودمان  گذشته سال ٢٠٠تاریخ  در اگرگفته باشم که 

 این ولی ما اساسی مشکل. آورد می بر سر گریز ما وجه عمده مسئولیت  و دراندیش ساده

 تواند مین و ذردگ مین توطئه به جدي باور بدون واقع به ایرانی، ماي زندگی که است

 کار این از واقع، به ما و بنگریم خودمان به صورت آن در باید که چرا .بگذرد که

 اش  ممکن است علت.بودیم گذشته در که این نه نیستیم کاره این فعال، و داریم واهمه

 اش کنم علت اصلی می ولی من فکر یک بلیه تاریخی است باشد که قحطی آینه در ایران

مذهب آن، من و شماي ایرانی حق و  عرف جامعه و نه در نه در. تاریخی ماستاختیاري  بی

. پذیري هم نیست وقتی که اختیار نباشد، البته که مسئولیت. حقوقی نداریم که محترم باشد

آید چه باید بکنیم و چگونه  میما  سر پذیري نبود، خوب با آنچه که بر وقتی مسئولیت و

 يا هاختیاري تاریخی، گفتار و کردارمان به گون نتیجه این بی درباید آنها را توضیح بدهیم؟ 

. کنیم میگیریم و نه چیزي را فراموش  ي یاد میا ه نه چیز تاز انگار که ماآید میبه نظر 

و اما این چیز تازه یاد نگرفتن اندکی . گذریم میتاریخ که از کنار تاریخ  یعنی ما نه در

گیریم و  میگویم چیز تازه یاد ن میوقتی . بپردازیمتر است و باید به جد به آن  جدي

تعارف و به  گویم که بی میواقع دارم  کنیم، در میدانیم را فراموش ن میچیزهاي بدي که 

یعنی . قابلیت و آمادگی عوض شدن نداریم آید که ما میدانم، به نظر  میدالیلی که ن

کنیم و یا در  میدان زندگی مهم نیست در هم ها خواهم بگویم که براي ما ایرانی می

یعنی، به سختی چیزهاي تازه یاد . خیلی شبیه یکدیگر است شیکاگو، ولی رفتارمان

این   در.کنیم میهاي بدي را که به خاطر داریم فراموش  تر، آن چه آن سخت گیریم و از می

فرنگ هنوز به حق و حقوق   پس از چهل سال زندگی درآنکهراستا، شکوه من این است 

کند، آیا از این زندگی  کند و یا انحصارطلبی می میعمل باور ندارد و یا سانسور  یگران درد
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پس بگذارید نکته دیگري را هم یک فضاي متفاوت چیزي آموخته است؟  چهل ساله در

 قاطی دیگریکدانم چراست و چگونه است که ما دو تا چیز دیگر را هم با  مین. اضافه کنم

کنم کاري  میرسیم به خطاي یکدیگر، من فکر  یعنی وقتی می. نیمک مییم و قاطی ا هکرد

 فراموش نکنیم، صرفاً.  این خطا را به هم ببخشیم ولی فراموش نکنیماینکهکه باید بکنیم 

را  خطا.  هر وقت این خطا خواست تکرار بشود بتوانیم جلوي تکرار را بگیریماینکهبراي 

قبول کنیم که . تواند یاد بگیرد و کمتر خطا بکند میببخشیم، آن هم به این خاطر که بشر 

ولی ما درست به عکس . کنند میتوانند درگذر زمان تغییر کنند و اغلب، تغییر  میمها  آد

دهیم تکرار شود ولی آن  ، اجازه میکنیم و طبیعتاً میکنیم، خطا را اگرچه فراموش  میعمل 

و پیکر بلخ  در ي بیها شباهت به دادگاه ی، بها ، ذهن ما ایرانیاینکهنتیجه . بخشیم میرا ن

ما هم به همین شکل . اند کتاب ندارد ولی در آن همه متهم نیست که اگرچه حساب  و

 به یادش هم  ولی احتماالً-یما ه هم به خاطرخطاهائی که نبخشیدمعموالً کنیم و میرفتار 

 !خوریم میچوب  خودمان هم از دیگران زنیم و طبیعتاً می دیگران را چوب -نداریم

آمدهاي   به واقع پیاینکه و آن یک نکته خیلی مهم دیگر به وارسی رساند میاین نکته مرا 

زندگی  آمد آن کوشش براي نفی دیگران در پی نداشتن به حق و حقوق دیگران و در باور

 گویم که نفی دیگران، در میپردازي  آید؟ بدون مقدمه میئی در ها واقعی ما به چه صورت

 آیا اینکه و آن رساند به پرسشی دیگر، و این ادعا مرا می. ، ولی به ابزار نیازمند استعمل

این نقش برجسته تاریخی را در جامعه و » چماق«خودي،  کنید همین طور بی میفکر 

 خواهید گفت، این بابا را دانم از من خواهید رنجید و احتماالً کند؟ می میفرهنگ ما ایفاء 

شود آیا،  به نظر من،  میز پشت کدام کوه قافی آمده است، ولی باورتان باش معلوم نیست ا

 داریم،  با یکدیگرداریم، تفاوتی که وجود دارد و یا اختالف نظري که که ما در این ذهنیتی

 فکر نکنید همین طور اینکهبراي ! اغلب بر سر تراش این چماق است نه نفس خود چماق

ریزد و جلسه  می در فرنگ آنکهویم، پس اشاره کنم گ می دارم چیزي و شاهد بدون سند

 و دیگران در داخل ها  به همان صورتی که لباس شخصی دقیقاً-زند میهم ه دیگران را ب

روید،  مییا چرا راه دور . ثر استأدوست ما مت  از همین فرهنگ چماق-کنند میرا  این کار
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حرفم آن قدر که ! خندید میچرا ! کنم که ما حتی چماقداران زبانی هم داریم میمن فکر 

زبانی   بیاندازید، این چماقها نگاهی به خیلی از نوشته! دار نیست کنید پرت و خنده میفکر 

  .  متاسفانه داخل و خارج هم ندارد!را خواهید دید

ایم؟  چرا این گونه است؟ یا، چرا این گونه: ترین پرسشی که هست پس برسم به اساسی

مان  الخلقه  این است که یک فرهنگ استبدادي، ناقصها ن پرسشاولین پاسخ من به ای

 دیگرمان جور در  چیز با هیچ چیزمانکرده است و به همین خاطر هم هست که هیچ

بخواهم حرف زده باشم، بگذارید سئوال را به شکل » تر روشنفکرانه«یا اگر اندکی . آید مین

ین سابقه طوالنی تاریخی، به ویژه با با ا  میاین سرزمین قدی  درچرا. دیگري مطرح بکنم

 قبل از ایم؟ داشتهخودکامگی  همیشه در ایران گوئیم،  خودمان میدر بارةآنچه که خودمان 

البته که تغییر هم  . ۵٧، و بعد از بهمن ۵٧از مشروطه، قبل از بهمن  مشروطه، بعد

مان یم، ولی در یک عرصه و یک عرصه اساسی و خیلی مهم، به مصداق ها هکرد

  -! گوئی که حرف زن هزارتاست-»حرف مرد یکی است«مان، که  المثل مردساالرانه ضرب

حق و حقوق فردي ما به عنوان انسان، . ایران قبل و بعد ندارد تو گوئی که هیچ چیزي در

پردازان ما و نتیجه آنکه،  نه در ذهنیت خودمان وجود دارد و نه در ذهنیت رهبران و سیاست

شود آن را تنها اشکال مختلف  میشود که  میي اداره ا هول تاریخ، به شیوجامعه ما در ط

با این   میاین سرزمین قدی  در چرا:پرسم میپس دوباره از خودم . خواند» بردگی عمومی«

 همیشه گوئیم،  می خودمان در بارةسابقه طوالنی تاریخی، به ویژه با آنچه که خودمان 

   یم؟ا هداشت خودکامگی

ي نیست و جواب سرراستی هم ا ه، پرسش ساداش بر خالف ظاهر معصوماین پرسش 

  .ئی از این مسئله بپردازمها کنم به گوشه می سعی ها نوشتهدر این . ندارد

چیز، به اشاره بگویم که در آن دوردست تاریخ، وضع در همه کشورها همین  قبل از هر

اند که با گذر  ي مقوالتی تاریخی مقوالتی چون دموکراسی و آزاد،به عبارت دیگر. گونه بود

بختی را  ما و دیگر کشورهاي منطقه، این نیک. ندا هشد شماري از جوامع پیدا در تنها زمان

یم و به همین خاطر، در قرن بیستم و بیست و یکم هم هنوز از همان بیماري قرن ا هنداشت

ظاهر زندگی مدرن از بعضی م. به ظاهر تغییر هم کردیم. کشیم میمان عذاب  میاول و دو
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شویم، صاحب دانشگاه شدیم، یخچال و فریزر داریم ولی  میاتوموبیل سوار .  بریم میبهره 

یعنی در .  در قرن پنجم هجري زندگی و عمل کنیممان و مادران هنوز مثل پدران

رسد که تغییر  می ادعاهائی که داریم، به نظر ۀهاي فرهنگی، یا سیاسی، با هم عرصه

مطبوعات ما  هاي هزاره سوم، هنوز در قرن بیستم و حتی در اولین سال. یما هاساسی نکرد

ي یا اثر هنري دیگر قبل از ممیزي چاپ و منتشر ا ههیچ نوشت. کشند میقاچاقی نفس 

هنوز از . خودمان هم امنیت نداریم. دار نیست انتخابات ما معنی. تحزب نداریم. شود مین

یم ولی نه ا ه به این سو داراي قانون شد١٩٠٦از . تمداري در جامعه ما خبري نیس قانون

به یک روایت، شیوه ابراز و نمود بیرونی . نه خود ما کنند و دولتمردان ما به قانون عمل می

عملکرد ما تغییر کرده است ولی به گوهر به مقدار زیادي همانی هستیم که در آن 

 قدرتمندان به خودکامگیازتاب  سلطان محمود غزنوي، بۀاگر به زمان. ایم دوردست بوده

هاي    یا در سالرضاشاهمه را شسته بودیم،  به زمان محمدآید که  شاهنا میاین صورت در 

کنیم و اي بسا نویسنده و حتی ناشر و  میپس از حکومت او، کتاب چاپ شده را خمیر 

  . دازیمان میقلم زده است را به زندان » يا هکتاب ضال «در بارةنگاري را که  روزنامه

این . گران ما چنین ذهنیتی دارند آن سرم که مشکل ما فقط این نیست که حکومت من بر

 جوجه مان اگرچه بسیار مهم است ولی خود ما نیز اگر با خودمان صادق باشیم، هر کدام

  . بودیم می شناگران قابلی گرنهآید و میمستبدینی هستیم که آب گیرمان ن

 ب ایرانیان مقیم خارج از ایران در برخورد به این مسئله که اغلکنم یادآوري جا همین

کوشند مشکل را به حکومت ایران و یا حداکثر به ایرانیان داخل  میدهند و  میآدرس غلط 

 شواهدي که هست، به واقع براي خویش، از ۀبه عبارت دیگر، با هم. ایران محدود کنند

در این نوشتار از رفتار و کردار ایرانیان ! طلبند این مصیبت فرهنگی و سیاسی ما،  برائت می

  به واقع با - از جمله خودم–دهم که براي این جماعت   مقیم خارج از ایران نمونه نمی

 زندگی در جوامع به اصطالح مدرن و دموکراتیک ولی هم چنان به همان روال چندین دهه

 و نقدهائی که ها تهبه نوش. همیشگی عمل کردن، این کردار اندکی زیادي شرمساري دارد
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شود اندکی با دقت بیشتري نگاه کنید تا  مینترنتی نوشته و منتشر یي اها در همین سایت

  .ي کافی استا هالبته که عاقل را اشار. صحت عرایض نویسنده روشن شود

ایران فقط به خاطر مقبولیت ظاهري آن   درخودکامگیي ها اهمیت وارسیدن جدي ریشه

آمدهاي این ذهنیت و این فرهنگ استبدادي دیگر به  م که پیا همن براین عقید. نیست

جائی رسیده است که گذشته از همه مصائب، دیگر از نظر اقتصادي هم حتی نه فقط براي 

کند بلکه رفته رفته غیر ممکن است تا هم چنان به همان شیوه همیشگی  میما صرف ن

  .زندگی کنیم رفتار و

تعادل «یگر، در هزاره سوم میالدي هنوز اقتصاد ما در حد ي دها به عنوان مثال، در حوزه

رفت از  شود و در داخل و خارج از ایران براي برون مینمیر اداره  یعنی بخور و» معیشتی

 در صد سال گذشته، خصوص بهاغلب موارد،  در. اي در دست نیست این وضعیت برنامه

فتی بوده است نه این که چه کنیم  بر سر تقسیم دالرهاي ن عمدتاً با یک دیگرمان دعواي

. برداري کنیم شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره تا از امکانات تولیدي بی

 یعنی از اقتصاد - ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگريۀذهنیت اقتصادي ما  با هم

ترین مشاغل  نانآب و  رهنوز احتکار و داللی پ.  جلوتر نیامده است–ماقبل آدام اسمیت 

رویم، دالل  میوقتی دنبال تجارت  به همین خاطر هم هست که. این جامعه است

  .کنیم میخواهیم اداي بورژوازي را در بیاوریم، احتکار  میوقتی . شویم می

توان  می.  گناه را به گردن این یا آن قدرت خارجی انداختۀتوان هم چنان هم میالبته 

توان واقعیت را تغییر داد که ذهنیت  می به این ترتیب، نولی. دولت را مسئول دانست

اقتصادي ما، هم چنان بدوي و ماقبل مدرن است همین ذهنیت بدوي و ماقبل مدرن، از 

البته این درست است که فالت قاره . ترین عامل داخلی فقر اقتصادي ماست جمله، عمده

 امکانات موجود به نحو مطلوب ایران، از نظر منابع طبیعی بسیار هم غنی است و اگر از

هد شد ولی در دنیاي قرن بیست و یکم و در ابرداري شود، امکانات زیادي فراهم خو بهره

و در عین حال از نظر ترکیب سنی نیز گذشته میلیون نفر  ٨٠  از اش کشوري که جمعیت

اسخ مطلوب توان تنها با تکیه بر منابع طبیعی، به نیازها پ میجمعیت بسیار هم جوان است ن

خواهد و هم نیازهاي  میاین جمعیت رو به رشد هم امکانات آموزشی و بهداشتی . داد
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فقط با استخراج نفت یا منابع طبیعی .  دارد- براي مثال اشتغال، مسکن و راه-طبیعی دیگر

توان زندگی  میکه بر آنها کوچکترین کنترلی نداریم ن دیگر، و حراج آنها در بازارهائی

وقت که از بدوي بودن ذهنیت اقتصادي و فقر  البته هر. اي داشت دغدغه یاقتصادي ب

 ها خورد و حتی بعضی می بر  منزنم به بسیاري از دوستان ایرانی میاقتصادي ایران حرف 

در . شناسم میم و ایران را خوب نا هگیرند که اندکی زیادي در غرب ماند میبه من ایراد 

ن گفت؟  شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید توا میپاسخ  به این ایراد، چه 

 میلیارد ٨-٧ میلیارد دالر واردات و کمتر از ٦٠ بیش از میلیون نفر جمعیت با ٨٠که 

زده چگونه باید زندگی کند؟  البته  نفتی ساالنه، گریزان از تولید و مصرفدالر صادرات غیر

 سال گذشته وضع ما به ٧٠ یا ٦٠ که در  سال گذشته٤٠کنید که نه فقط در  میدقت 

میلیارد دالر  ١٤ یا ١٣ در برابر بیش از ١٣۵٦در سال . صورت بوده است همین

 به مق این ر١٣٨٢ میلیون دالر بود براي سال ۵٠٠نفتی ما واردات، صادرات غیر

لبته ا. نفتی رسید میلیارد دالر صادرات غیر۵ یا حداکثر ٤ میلیار دالر واردات و ٣٠نزدیک 

این ساختار اقتصادي به شدت مخدوش، . در این فاصله جمعیت ما بیش  از دو برابر شد

گذشته از عیوبی که در دراز مدت دارد، حتی براي کوتاه و میان مدت هم تا موقعی 

کنون ي نفتی برسد و به همین نحو که تاتواند بر قرار بماند که هرساله این دالرها می

ذهنیت اقتصادي ما . نفتی براي تامین مصرف، هزینه شودیم، این دالرهاي ا هکرد

 پدري یا ثکفایتی نیست که تنها با فروش ارث و میرا شباهت به ذهنیت وراث بی بی

اندیشد که وقتی  می هم کمتر کسی به آن روز گذرانند و ظاهراً می» خوش« مادري،

همین ذهنیت است که به ارث رسیده تمام شود، چه باید کرد؟ به نظر من تداوم » ثروت«

 میلیارد دالر واردات، صادرات ١/٤٢، حتی در پایان برنامه چهارم هم قرار است با مثالً

 یعنی هم چنان سالی بیش –) ٨٢ آبان ١١شرق ( میلیارد دالر برسد ١٣غیر نفتی ما به 

روشن نیست که اگر بخش نفت،   میلیارد دالر کسري تراز تجارتی خواهیم داشت و٢٩از 

گریز ما باشد، چه باید بکنیم و  دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید ند هم چنان بانکنتوا

 ٦٠ حاال بماند که حتی این برنامه به آخر نرسیده، واردات از مرز شود؟ میتکلیف ما چه 
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. ه این میزان نرسیده استب اش نفتی ما، رقم واقعیدالر گذشته است و صادرات غیر میلیارد

توانند واقعیت را تغییر بدهند، پس، آمارها  میند که حاال که نا ه هم یاد گرفتالبته دولتمردان

ها تغییر کند؟ منظورم البته دست بردن در  کنند تا شاید، ذهنیت بعضی میرا دستکاري 

 نیز قرار گرفت که  آقاي احمدي نژادآمارهاست که حتی مورد اعتراض وزیر کار دولت

    .شود را قبول ندارد مینفتی عنوان ات غیر که به عنوان صادرآنچه% ٨٠گفت 

گذشته از ذهنیت اقتصادي سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه 

بیند به ماي  میپردازیم و نه این که دولت خود را موظف  میماي ایرانی به دولت مالیات 

دانیم که  می، خود را محق به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل.  پاسخ بدهد33ایرانی

  پشت گوش بیاندازیم و - که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است– را ها قوانین این دولت

است و به بندگان خدا ربطی ندارد، » خدادادي«  که منبع درآمدهایش عمدتا-دولت هم  

داري هم که  متاسفانه انتخابات معنی. بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد میدلیلی ن

. کنند و ما هم میخواهند  میي ما هر کار که دلشان ها یم و نداریم در نتیجه، دولتا هنداشت

این بریدگی !  که هرکاري که دوست داریم بکنیم» آزادیم«به یک معنا، از هفتاد دولت 

 این بریدگی این است آمد پی .تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد

تواند ما را به همراهی وادارد و هم این که ما، تنها با  مینها با زور و سرکوب که هم دولت ت

این حالت جنگ . ي نامطلوب خالص شویمها توانیم از دست دولت میخشونت و انهدام 

  .   هاي اقتصادي نیستآمد پیگمان بدون  بین این دو بی  میدائ

ي خیلی دور تا به ها همان گذشته کلی باید گفت که فرهنگ اقتصادي ما از طور بهو اما، 

کنم  میمن فکر .  تولیدۀهمین امروز تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغ

گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادي ما این است که 

نه اختیار یعنی . اختیاري ماست آیندگی ما هم ناشی از بی این بی. یما هآیند ملتی بیما 

.  یما هحقوق اولی مان و تازه فاقد حق و  دست خودمان است و نه اختیار مالمان جان

                                                 
مان  هاي ما که الحمداهللا هیچ گاه در چشم دولت. ، دیدم شهروند حق و حقوقی دارد»شهروند«خواستم بگویم  33

  .حقوقی نداشتیم و به واقع شهروند نبودیم
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وقتی . یما ههاي اخیر این گونه شد یم نه این که در سالا همتاسفانه، همیشه همین طور بود

نشیند تا  مین میکسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، بدیهی است که چنین آد

نرسد در ذهینت مضطرب یک انسان  این پس فردا تا فرا! فردایش برنامه بریزدبراي پس 

و . ریزي کردن نیست براي برنامه رسد، دیگر فرصتی میایرانی وجود ندارد و البته وقتی فرا 

  ! ایم شده» غافلگیر«کنیم که  می حس مان از همین روست که ما اغلب در جامعه ایرانی

. اختیاري تاریخی ماست  من، به مقدار زیادي ناشی از همین بیتولیدگریزي ما نیز به گمان

ریزي براي تولید و یا هر کار خیر دیگر، به زمان نیاز دارد ولی براي ما، زمان، یکی  برنامه

باور به آینده . زمان گذشته است که گذشت و دیگري نیز به غیر از زمان حال چیزي نیست

خواهد که ماي ایرانی  میحق و حقوق اولیه انسانی مال و  اطمینان خاطر از امنیت جان و

 اقتصاد، همیشه ۀیم و به همین خاطر هم هست که براي نمونه در عرصا هگاه نداشت هیچ

. ئی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشدها دنبال آن چه

کردیم و االن هم،  می باغ چال ۀ  در حیاط خانه و گوش- اگر مازادي بود-در سابق مازاد را

هاي   در بانکنبریم، بکارگذاري نکنیم و اگر در کانادا  دوبی سرمایه  اگر درآن مازاد را

فالن بانک  باغچه منزل یا در  دفن مال و منال دراگر چه. کنیم می چال مالزي  درخارجی

،  به ها حالت همه آمدش براي اقتصاد ما در  ولی پیبا هم تفاوت دارند به ظاهر در دوبی

 به  مامازاد، وقتی مازادي هست در درون اقتصاد ي ازا هبخش عمد. یک صورت است

ي از سوي ا ه سال گذشته، بنگرید چه سرمایدهدر  (افزائی ندارد افتد و ارزش میجریان ن

 این کیک  به در بردن مازاد،ۀنتیج  وقتی این چنین است در.!) به دوبی رفته استها ایرانی

و اگر در نظر داشته باشید که شماره کسانی که باید از . ماند می ما کوچک و حقیر باقی ملی

شود، آن گاه زمینه و شاید  میروزه و هر ساله بیشتر  این کیک ملی نوش جان کنند، هر

ي که اقتصاد را ا ه به شیو.شود می آشکار  همحتی منشاء بخشی از مصیبت اقتصادي ما

 گرفتار ها که شمار بیشتري از ایرانی کنند می تعجب ها نم چرا بعضیدا میکنیم، ن میاداره 

  !آیند میدر » پذیر اقشار آسیب«به صورت  شوند و میمصائب فقر 
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. یم، نباید تعجب برانگیز باشدا ه رفتار ما که فاقد آیندةالبته بگویم و بگذرم که این نحو

 ها نشینند تا  کمبود میدس گذشته کنند و  گاه به تق میآیندگان همیشه در حال زندگی  بی

وقتی امید به آینده وجود نداشه باشد کمبودهاي .  قابل تحمل شودشان ي حالها و مصیبت

دانم آیا هیچ  مین. شود میزندگی در حال با رجعت به گذشته و با زندگی در گذشته جبران 

آوردهاي   دستدر بارةگاه براي شما این پرسش پیش آمده است که ما چرا این همه 

  کنیم؟ میخودمان در گذشته اغراق 

خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که استبدادزدگی  میبه این ترتیب، پس در همین جا 

هاي مخرب آمد پی، عالوه بهما و جامعه و فرهنگ ما چیزي نیست که بشود کتمان کرد و 

و مضرش هم چیزي نیست که بتوانیم بیشتر از این اداي کبک را در بیاوریم یا فکر کنیم 

ي ا ه استبدادزده هم جامعۀمنظورم از یک جامع. شود میکه انشااهللا خیر است، یا درست 

پذیري  اندیشیدن آزادانه و مسئولیت است که در آن آزادي و حق و حقوق فردي، تفکر و

  .  پیدا کرده استحکم کیمیا را

م مختصات جامعه عزیز ایرانی خود ما نیست؟ و اما ا هشمردوار بر  که فهرستآنچهآیا 

  آید؟ میئی در ها م به چه شکلا هوار برشمرد آمدهاي این چه که فهرست پی



  آمدهاي یک فرهنگ استبدادي پی

 و شدن اندیشه  تباهاستبدادزده و ذهنیت  فرهنگیکآمدهاي  پی از اولین یکی

گردد،  میدر کنارش، وقتی هیچ چیز بر مدار قانون و منطق ن. ورزي در جامعه است اندیشه

شرایط تاریخی متفاوت   ولی همین جا بگویم که در.نتیجه البته هرج و مرج گسترده است

مستقل از شکلی که این . شود نمیهرج و مرج همیشه و همه جا به یک صورت پدیدار 

مرج گسترده تباه شدن منابع  ناپذیر این هرج وآمد انکار رد، پیگی میهرج و مرج به خود 

داري بر  مورد بهرهاش  منابعاي است که نه آن گونه که باید انسانی و طبیعی در چنین جامعه

  .رسد میدار  ي حق به حقا هگیرد و نه آن گونه که الزم است در چنین جامع میقرار 

بدادزده به شکل و صورت گوناگونی در ذهنیت است آمدهاي یک فرهنگ و بازتاب پی

  . این زمینه اشاره کنم این فصل به نکاتی کلی در کنم در میسعی . آید می

هاي فرهنگی،  عرصه ولی در ترین کشور جهان و منطقه نیست مانده ایران اگرچه عقب

 خودمان، هنوز راه بسیار ادعاهاي زن و برابري جنسی، برخالف ا در برخورد بخصوص به

 به این سو، حاکمیت مذهبی ١٣۵٧ این درست است که از بهمن .دي در پیش داردزیا

گمان کنیم که   موجب تشدید این مصائب شده است ولی اشتباه خواهد بود اگراحتماالً

 اگرچه به .این زمینه از آن تاریخ آغاز شده است و در گذشته چنین نبودیم مشکالت ما در

داشته   میهمیشه نقش بسیار موثر و مه  مذهب که در آن-مذهبی عنوان یک جامعه

روي  کید بیش از اندازه برأ باید به بررسی نقش مذهب پرداخت ولی به گمان من، ت-است

 مان توان آن را فرهنگ ایرانی می که آنچهباید به بررسی . کننده است نقش مذهب گمراه

لیل من هم براي این  د.نامید پرداخت که البته یکی از وجوه آن باورهاي مذهبی ماست

  همحتی در میان ایرانیانی که عقاید و باورهاي استوار مذهبیادعا به سادگی این است که 

اند، ما شاهد نگرشی به مقوله زنان هستیم که اگر نگویم  اندیش یا حتی چپ ندارند و

  .کننده است سفأآور، به راستی مت شرم

یران با عوامل فرهنگی و اجتماعی شکل  کلی باید گفت که وضعیت زن و دختر در اطور به

 مفید و طور بهجامعه  عوامل محدودکننده نقش و موقعیت زنان دربا  گیرد که اگر می

 راند و مشارکت آنها را در میزن و دختر را به حاشیه این عوامل  مقابله نشود، ثريؤم
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  درخصوص به، ها اگرچه این سال. رساند میمسایل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی به حداقل 

 در شان پیوند با تحصیالت دانشگاهی، دختران مشارکت بیشتري دارند ولی میزان مشارکت

 زمانه  براي این عصر وبه هیچ وجه جامعه گیر تصمیم مقامات و یا در بازار کار

در بخش اشتغال، موقعیت برتر از آن مردان است و مردان به دالیل . بخش نیست ضایتر

اقتصاد هنوز   میمشارکت زنان در بخش رس. بیشتري برخوردارندگوناگون از تحرك 

گیرد  می انجام - اقتصاد خانواري-زنان در بخش غیررسمی محدود است و بخش عمده کار

» اداي وظیفه« ساعته است و از آن گذشته، بیشتر به چشم ٢٤که نه فقط بدون مزد بلکه 

» برتري«، مرد و پسر به زن و دختر ذهنیت تاریخی ایرانیان در. شود میبه آن نگریسته 

نوزاد . دهد می خود را نشان  همي زندگی روزمرهها دارند و این باور در بسیاري از عرصه

البته نوزاد !! شود می» دودول طال«شود،  میخود هم ناز  پسر وقتی که حتی از سوي مادر

ی نوزاد به دنیا آمده ئی که وقتها نامند و کم نیستند خانواده می» عروسک فرنگی«دختر را 

د، انشااهللا دفعه دیگر، یخیلی ناراحت نباش«دهند که  میپدر را دلداري  دختر باشد مادر و

  »!شود مینوزادتان پسر 

اگرچه از بررسی عوامل فرهنگی نباید غفلت کرد ولی عوامل اقتصادي و اجتماعی نیز در 

گفته روشن است که قصدم به نا. اند شکل بخشیدن به این ذهنیت عهد دقیانوسی ما دخیل

 نیست، به سخن دیگر بگویم و بگذرم که ها  و تبعیضها هیچ وجه توجیه این نابرابري

کند ولی شاید در نظر گرفتن عوامل  میاگرچه هیچ عاملی تبعیض موجود را توجیه ن

در جوامعی که . اقتصادي و اجتماعی کمک کند تا علت این تبعیض را اندکی بهتر بفهمیم

ظام مفید و کارآمد رفاه اجتماعی ندارد، پدر و مادر در دوران کهولت خویش نیاز دارند یک ن

محدود بودن حوزه . که از سوي فرزندان خویش مورد حمایت قرار گرفته و نگهداري بشوند

دهد که بتوانند چنین خدماتی را به  میفعالیت اقتصادي مستقل زنان، به آنها این امکان را ن

حفظ و نگهداري والدین در » مسئولیت«از جمله به همین دلیل،  نمایند ووالدین ارایه 

افتد و شاید به این خاطر هم باشد که زمینه براي تداوم  می سالی اغلب به گردن پسر کهن

  . شود میاین تبعیضات، فراهم 
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ي از عوامل، ا هاز سوي دیگر، فرهنگ و ذهنیت مردساالرانه هم داریم که به خاطر مجموع

سف در این است که حتی وقتی این ذهنیت به أت. کند می باز» حساب جداگانه«ي مرد برا

 با باور به برابري و آزادي جایگزین شود بلکه، همان باور به اینکهشود نه  میپرسش گرفته 

چنان برمبناي  به عبارت دیگر، ذهنیت ما هم. یابد میي دیگر تداوم ا هنابرابري، منتها به شیو

 تبعیض بر علیه گروه دیگري اینکهکند  می تغییر آنچه. ماند میتبعیض باقی نابرابري و 

بینی، این سیاه و سفید دیدن و این ثنویت  بگویم و بگذرم که این دوگانه. شود میاعمال 

 است که باید به جد با آن مبارزه کنیم و بپذیریم که در ذهنیت ما  در بسیار اساسیمشکلی

 در. و نه آن اند هم داریم که نه این» خاکستري« اقسام رنگهاي کنارسیاه و سفید، انواع و

 قابل فهم، بخش قابل توجهی از این ذهنیت چالشگر مردساالري در ایران، به دالیل کامالً

 اینجاتا . هم دارند» فمینیستی«آنان، زنان هستند که شماره قابل توجهی از آنها، ادعاهاي 

توجهی   بخش قابلسفانهأ هم مته در این طیفاین است ک سف درأولی ت. حرفی نیست

حق «، به تعبیري، خواهان ها خسته از نقد زشتی. و انسانی نیستند اي برابر خواهان جامعه

» حق «این آباد شده  درمردانبه عنوان مثال، . ها هستند براي انجام همان زشتی» برابر

  این نابرابري موضع دارند، که به درستی برعلیه شماري از این دوستان،.چند زنی دارند

، به که حالی در! نباشند» حق«پرسند چرا زنان داراي این  می» برابري«براي رسیدن به 

 که باید بشود و بیشتر هم آنچه. آید میزیبائی بیرون ن» زشتی«ماتحت دو   ازگمان من،

 رابر،پوشش رسیدن به یک جامعه ب در  وکه در کنارش است نه این» چند زنی«بشود، نقد 

 بدزبانی و اند زبان  زشتشمار قابل توجهی از مردساالران!  باشیم» چند شوهري«مدافع 

انداز را با سنگ   نیز جواب کلوخزنانشماري از . دارند میکنند و حرمت دیگران نگه ن می

رسیم به توزیع قدرت در  میوقتی . شان به همان اندازه زشت و ناسزاگو است زبان. دهند می

 مدافع، شراکت مسئوالنه و برابر در قدرت باشیم اینکهیا حتی در درون خانوار، نه جامعه و 

معادالت قدرت دست  موارد، بخش قابل توجهی از این چالشگران، در بلکه در بسیاري از

شماري از این دوستان حتی بحث را به مسایل تبارشناسی  .دهند می» زن«را به  باال

 را ها من دروغ چرا،  این بحث!! بهتري است» جنس«ها از  مخان» ژن«اند که انگار  کشانده
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  که تقریبا همه مسئوالنش زن بودند، پس از تجربه زندان ابوغریب در عراق،.فهمم نمی

بودن کافی » انسان«م براي حدانم که به قول یک نویسنده امریکائی، تنها داشتن ر می

فراتر » جنسیت« م که به یک تعبیر ازما نیاز به نگرشی تازه به این مسایل داری! نیست

، بیهوده ببه این حسا. را مستقل از جنسیت در مرکز کائنات قرار بدهد» انسان«برود و 

میان شماري از این چالشگران مردساالري وجود دارد، به  نیست که این نگرشی که در

ن را بگویم خواهم ای می. آورد میدر » ذلیل زن«از عبارات مضحکی چون  خویش، سر دنبال

برابري جنسیتی  توانیم مناسباتی بر مبناي  که بکنید نمیمان  جان به جانکه ما ظاهراً

» ذلیل زن«مان، باید،  بینی نباشیم، پس، البد براساس دوگانه» مردساالر«اگر . داشته باشیم

خویش نقش » مسلط«و همین جا بگویم که اگرچه مردان به خاطر موقعیت ! بشویم

 اینکهبدون . رند ولی از نقش زنان در تداوم این فرهنگ منحط غافل نمانیمتري دا مخرب

ي ما هم ها ي بسیاري از فمینیستها از کسی بخواهم اسم ببرم گفتم که حتی در نوشته

 با مردساالران در این است که آنها، زن شان تفاوت. بینید میرا » نابرابري«شما این باور به 

توان  میبه سرمنزل مقصود ن» راهه بی«ه روشن است که از این ناگفت! دانند می» برتر«را 

 سر دیگران را - و حتی خواهند کوشید-مالند میي سرشان را شیره ا هالبته که عد. رسید

  .ماند میهاي ما  هم شیره بمالند ولی مشکالت و مصائب فرهنگی ما روي دست

به  ري است که مطیع، ناتوان، و پذیراي دختایران عزیز، زمینه فرهنگی ما عمدتاً باري در

گزاري  هرکدام از این خصوصیات اگر در دختري نباشد، ارزش. زبان باشد اصطالح بی

دختري که . کنیم میاجتماعی ما به صورتی است که آن را به صفتی زشت و ناپسند تبدیل 

. شود می» سلیطه«و » سرکش«نباشد، که معلوم نیست چرا باید این چنین باشد، » مطیع«

است، یعنی، فقط در مورد زنان کاربرد » مونث«ي ا هالبته توجه دارید که سلیطه هم واژ

جالب است پسري که این چنین است، . گوئید مین» سلیطه«یعنی شما به یک مرد ! دارد

 رتواند با میشود که  میارزیابی » گستاخ«بدترین حالت  و در» مستقل«و » باشهامت«

پسري که  است و آقا» دهان دریده«زبان نباشد، حتما  که بیدختري . منفی نداشته باشد

دختر را از ابتداي تولد . گوئیم می ها داستان» اش زبانی شیرین«بازي کند، همگان از  زبان

دانیم،  میمادر هم که . خوب باشد» یک همسر و یک مادر«آوریم که  میاین گونه بار 
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گویند، که یادتان باشد   به آنها میهم» بهشت«زیر پایشان است ولی درهمان » بهشت«

هاي  در این فرهنگ منحط، مسئولیت! تان هم کمتراست تان، از دیه بیضه چپ پسرك دیه

  :به مقدار زیادي مشخص است» زنانه« 

  پرورش کودکان

  نگهداري بیماران و کهنساالن

  تمیزکاري اداره خانه، آشپزي، شستشو،

 عمده به صورت یک کار طور بهان در اقتصاد، خواهم این را یادآوري کنم که کار زن می

نه فقط در ساختار سیاسی و اقتصادي و فرهنگی  ابط نابرابرور. ماند میباقی » نامرئی«

جامعه، حضور سنگینی دارد، بلکه، حتی در درون خانوار هم از سوي پدر و مادر و وابستگان 

بري، تاثیرش را در تداوم نابرابري در و البته که این بازتولید نابرا. شود میتولید و بازتولید 

خواهم به این نکته اشاره کنم که اگرچه کم نیستند کسانی  مییعنی . گذارد مینهادها هم 

 تکانی کنیم این مسایل صرفاً  خودمان در ذهنیت خودمان خانهاینکهکنند بدون  میکه فکر 

 زمانی که این آن سرم که تا شود، من بر میبا سرنگونی این یا آن حکومت درست 

ذهن خویش و  در  یعنی ابتدا-ي تولیدکننده نابرابري را در کوچکترین واحدشها مکانیسم

آیند و  می ها دولت. ي اتفاق نخواهد افتادا ه از بین نبریم، هیچ معجز-سپس در نهاد خانوار

 را چه به صورت دموکراتیک و چه به صورت ها کسانی که آن دولت روند و اگر می

شان  هاي گیري کنند، حامل این ذهنیت باشند همین ذهنیت در تصمیم می اداره خودکامه

قوانین براي تصحیح این وضعیت  یعنی اگرچه منکر اهمیت نهادها و. شود میمنعکس 

ذهنیتی که . ترین عامل، به واقع تصحیح ذهنیت خود ماست نیستم ولی معتقدم که عمده

عمل همینی  د، جنسیت، به رسمیت نشناسد، درآزادي و برابري همگانی را مستقل از نژا

  .شود که در حال حاضر داریم می

 در نظر بگیرید که از همان اول کار چه نوع خصوص مکانیسم تولید نابرابري، مثالً در

باشد، که » دول طالدو«اگر کودك . کنیم میی براي کودکان خود تهیه ئها بازي اسباب

آید که به واقع نماد  نگ و مسلسل و تانک در میاش به صورت تف بازي بخش عمده اسباب
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.  آوریم میدوست بار  را خشن و خشونت یعنی به واقع داریم پسر. ندا هدر جامع» قدرت«

کنیم و سیسمونی بچه و حتی  میولی براي دختر، هم در بهترین حالت عروسک تهیه 

 و بعد، با چه شوق .را بشناسد» جایگاهش«مینی آشپزخانه که از همان سنین خیلی پائین 

! کنیم میچه  به و چه خوریم و به می ها را در این مینی نعلبکی» غذاي پخته«ذوقی هم  و

کن و  هاي گریه هاي اخیر عروسک بیامرزد که در سال مخترعین ما را خدا پدر شماري از

 اینکهند که دخترکان ما، هم کهنه عوض کردن یاد بگیرند و هم ا هشاشو هم اختراع کرد

 البته زیاد اینجا -با تمام این اوصاف، اگر بچه. نوزاد را تجربه کنند» آرام کردن«گونگی چ

دو را مستقل از  م، هرا ه کنجکاوي کند، و بپرسد من از کجا آمد-شویم میتبعیض قائل ن

و یا فرشتگان و مالئک آوردند و . که یا الي جنگل پیدایت کردیم .دهیم میجنسیت فریب 

 که اینجاکنید  می مشاهده -افتم که وقتی پسرك می لطیفه انگلیسی همین جا یاد یک

 خود و خواهرش در بارهو مادرش   از پدر-است، طرف پسر است» زبانی خوش«صحبت از 

گوئید که در  میگوید، یعنی شما  میگیرد، با تعجب  میي پرت را ها پرسد و همین جواب می

  !!!نسی ندارداین خانوار هیچ کس با هیچ کس دیگر رابطه ج

باقی » خصوصی « فعالیت دختر، عمدتاًةخواهم بگویم که محدود می کلی طور بهباري، 

ه که موقعیت پسر از این نظر، تبال. آید میناند و به صورت یک نقش اجتماعی درم می

و پسر هم  کند میدر تعطیالت تابستان، دختر در آشپزخانه به مادر کمک . تفاوت دارد

تر  ها، این وجوه مشخص همین جا بگویم اگرچه این سال. رود میازه و بازار همراه پدر به مغ

ند ولی خودمان را فریب ندهیم، در گذشته هم وضع چنین بود ولی به این صورت ا هشد

  .علنی نبود

ي زیادي است ها توانند به نمایندگی هم برسند ولی حوزه میایران  اگرچه به ظاهر، زنان در

و یا دولت سازندگی آقاي  طلب آقاي خاتمی، دولت اصطالح در. ستکه از آنها خبري نی

 وزیر زن اول دور  هم درنژاد ناپذیر آقاي احمدي داشتیم و دولت اصالحنوزیر زن   میهاش

م خطا نکند سه وزیر زن به مجلس معرفی شدند که ا هدوم بود که اگر حافظ دور در. نداشت

البته تعدادي نماینده زن داشتیم و داریم که . ندادها راي اعتماد  زن از تا مجلس هم به دو
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اقدامات ضدزن   و درمردانه دارند» ذهنیتی« شان شود که اکثریت میبا اندکی دقت، روشن 

  . اند مجلس به واقع علمدار دیگران

ي دیگر و با فقر ها که نابرابري جنسیتی، به مقدار زیادي با نابرابري باید به اشاره بگذرم

یعنی زنانی که از نظر اقتصادي وضعیت مستقلی دارند از این نظر در وضعیت . دخور میگره 

چنان مجبورند سلطه مرد را  اند هم به مراتب بهتري هستند ولی زنانی که فاقد این استقالل

  .در مناسبات بپذیرند

ن که مدافع ای ي استا ه در خانوار به گونها نکته این است که فرایند اجتماعی کردن فعالیت

کند که موجب  میاي تعریف   را به گونهها مسئولیت مناسبات مردساالرانه است و وظایف و

پذیرش این مناسبات نابرابر از سوي مردان، در . شود میتداوم و تثبیت این مناسبات نابرابر 

  .یابد میانعکاس   میي عموها  و دیگر فعالیتها گزاري قانون

» انتظار«. شوند می» مرد«، »مردانگی«کننده از  هبه شدت خف  میپسران با پذیرش مفاهی

 دختر زن و» مدافع«و » آور نان«باشند، » قوي«باید » مرد«این است که به عنوان یک 

پسران نه فقط این . غیرممکن است» سلطه«بدون » وظایف« خود و البته که انجام این

 مادر و خواهر خود ر بارةددارند که  باورها را در پیوند با دختر و زن شریک زندگی خویش

  شود؟ میکنیم که همین فرهنگ منحط، تولید و بازتولید  میآن وقت، چرا تعجب . نیز



  ها خلق و خوي ما ایرانیبازتولید فرهنگ منحط و 

این فرهنگ،  هرچه که ادعاهاي مدافعان غناي فرهنگی ما باشد، واقعیت این است که در

ي انسانی ا هشود و اگر طالب رسیدن به جامع میل به نصف جمعیت ایران ستم عریانی اعما

  . اجازه بدهید اندکی توضیح بدهم.  که هست، آغاز کنیمآنچههستیم باید کار را از نقد هر 

با بیش و . دهند میایران، مانند هر جامعه دیگر، زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل  در

 ناگفته روشن است که. استکم تفاوتی این وضعیت همیشه در جوامع بشري حاکم بوده 

 سنجش ۀوسیل تواند معیار و  زن در زبان و فرهنگ و قوانین هر جامعه میا برخورد بةشیو

. عدم اعتقاد آن جامعه به آزادي و دموکراسی/ اعتقادۀگیري درج مناسبی باشد براي اندازه

 فمینیسم ةربا هائی بپردازم که در قصدم به هیچ وجه این نیست که در این نوشتار به بحث

 اول وارسیدن این نکته است که در ۀغرضم در وهل. یا نسبیت فرهنگی در جریان است

مرد را در عمل  و کنیم؟ آیا برابر بودن زن  می زن چگونه برخورد ا بمان زبان و فرهنگ

و اگر پاسخ به این پرسش ساده منفی باشد، بدیهی است که دیگر  یم یا نها هپذیرفت

 دموکراتیک سخن گفت و نه از کوشش براي رسیدن  مدرن وه و فرهنگیتوان از جامع نمی

ي ا همدنی باشد، این چنین جامع  ۀ مدنی، چون هر چه که مختصات کلی یک جامعۀبه جامع

پس از همین جا باید روشن باشد که قصد و غرضم . شدنی نیست با نابرابري و تبعیض جمع

فراروئیدن .  دیگر تفاوت دارندي خیلی چیزهاخیلی چیزها با.  نیستها نایده گرفتن تفاوت

زمینه، براي نمونه کم  همین در. آفرین است که مسئله  به نابرابري استها این تفاوت

کنند ولی این تفاوت را ارجحیت  مینیستند کسانی که از متفاوت بودن زن و مرد شروع 

اي یابد،  میهی ادامه  چنین دیدگامان نه فقط در نگرش. کنند میداشتن مرد بر زن تعریف 

از آن طرف، شماري به . آید میقانون و عرف رایج در جامعه هم دربسا که به شکل 

زبان « را با  ما برون مرزي هویت ملی یا ایرانیۀاصطالح روشنفکران ما در یک نشری

بندي کردن درست باشد، تکلیف هموطنان کًرد   طبقهةاگر این شیو. گیرند مییکی » فارسی

 اندیشه و اندیشیدن نیز هر کس فقط خودش و ةدر حوز شود؟ می بلوچ ما چه و ترك و

و  به نفس  قبل از آن که نشانه اعتماد کارداند و این ي خودش را بیان حقیقت میها اندیشه

به این  .ساالري در عرصه اندیشه است ترجمان یکه  باشد، به گمان من،به خویش اعتقاد 
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ي از ا هبراي نمونه، وقتی زورگوئی و قلدربازي بر علیه نیمشود که  میترتیب، نتیجه این 

با نظام ارزشی حاکم بر جامعه بخواند و جور در بیاید و پذیرفتنی ) زنان (جمعیت یک کشور 

نتوان همین زورگوئی و قلدربازي را پیاده کرد؟  )مردان( دیگر ۀباشد چرا در میان آن نیم

وقتی واقعیت زورگوئی از . و تغییر نکند  باشدسانزم نیست شکل و محتواي زورگوئی یکال

وقتی . سوي کسانی که قربانی آن نیستند پذیرفته شود، باقی قضایا به دنبالش خواهد آمد

شان را گرفت، »هویت ایرانی«به همین سادگی از هموطنان کرد و بلوچ و ترك ما بتوان 

نمونه آزادي اجتماعات، هنر  براي  را نیز، چرا نتوان به همین سادگی بسیار چیزهاي دیگر

   را از همگان سلب کرد؟...ملی، حق لباس و

طلبانه با  مادام که پندار برابري. اند من به ظواهر کار ندارم که همگان در حرف برابري طلب

به . طلبانه توام نشود، سخنان زیبا گفتن و کردار زشت داشتن مشکل نیست کرداري برابري

ي تحقق استبداد این است که همگان برابري ها  تخفیف زمینهاین ترتیب، اولین قدم براي

  . به این نکته باز خواهم گشت. را در گفتار و کردار بپذیرند

گمان زیر بناي  ي از مصائب فرهنگی ما که بیا هو اما اجازه بدهید براي روشن شدن گوش

 به زن مان سازد به اختصار به وارسی نگرش می را  ماۀفرهنگ استبدادي حاکم بر جامع

 تر و کامل يها و باید با بررسی کامل نیست پیشاپیش بگویم که این وارسی. بپردازم

حرمتی و  این را نیز همین جا بگویم  که قصدم به هیچ وجه بی. تر تکمیل شود مفصل

ي محبت کرده و ا هکنم البد پدرآمرزید اگر اشتباه می. به احد و یا آحادي نیست  میاحترا بی

ي احساساتی نیستم ها قبل از هر چیز روشن کنم که هوادار پاسخ. ام خواهد کرد راهنمائی

داند از توطئه این یا آن قدرت جهانی بر علیه ایران و  میاي  که هر ایراد و انتقادي را نشانه

چون واقعیت این است که در معادالت جهانی قدرتی نیستیم که کسی یا قدرتی . ایرانیت

 ها این داستان پس، بیش از این سر خودمان را با. د ما مجبور باشدپردازي بر ض به توطئه

کنون  تاآنچهی نخود سیاه نفرستیم که ي پرسشگر و نقاد را پها شیره نمالیم و ذهن

  . نیز کافی استمان یم براي هفت پشتا هکرد
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تر به اشاره از استبداد سخن گفتم، ولی باید اضافه کنم که کمتر کسی است که این  پیش

ي دموکراتیک حرف و حدیث نگوید ا ه دموکراسی و ضرورت رسیدن به جامعدر بارةروزها 

 کمبودهائی که این بحث و ۀمن تردید ندارم با هم. و تئوري ویژه خویش را نداشته باشد

. اند در راستاي درست، یعنی در راستائی که باید باشد کل نشانه حرکتی ها دارند در جدل

خواهم توجه  می کوتاه ۀاین نوشت ها بشوم در گیر این بحث و جدلبدون اینکه بخواهم در

خواننده را به وجهی دیگر جلب کنم که به گمان من براي دست یافتن به آزادي ضرورت 

شرط کوششی صادقانه براي رسیدن به  همین جا بگویم که پیش. حیاتی و تعین کننده دارد

 همان گونه که برابري بدون آزادي .ست آزادي اعتقاد داشتن و عمل کردن به برابري

 دو هابه گمان من این. تواند فریب آمیز باشد میمعنی است، آزادي هم بدون برابري فقط  بی

یعنی . حد وسط وجود ندارد. هم هستند و یا نیستندریا باهم و د. ندا هدو روي یک سک

عمل برابري را  ر حرف وي که دا هتواند آزاد باشد و به همین نحو جامع میي نابرابر نا هجامع

طلبی وقتی  به سخن دیگر برابري. اي آزاد باشد تواند چیزي جز جامعه میپذیرفته باشد ن

 یا افراد برگزیده وجود نداشته باشند، وجود ها حرامزاده و قالبی نباشد، یعنی وقتی گروه

اشد ي که تبعیض در آن با هپس در هر مقطعی و در هر جامع. آزادي مسلم و محرز است

هر چه . وجود تبعیض در هر شرایطی نافی آزادي است. تواند وجود داشته باشد میآزادي ن

  .    دارتر است تر باشد، نفی آزادي هم ریشه تر و عمیق که تبعیض گشاده دامن

ي از مشکالت ما در راستاي ا هاین مقدمه، در آنچه که خواهد آمد غرضم بررسی گوش با

کنیم  میآنم که مادام که به این وجه از مشکل کم توجهی  رسیدن به آزادي است و بر

  . مطلوب نخواهد رسیدۀکوشش ما در جهت رسیدن به آزادي به نتیج

. تردیدي نیست که ما در ایران مشکالت و مصائب اقتصادي و اجتماعی زیادي داریم

ست و یا این که گناه ما. المللی در شرایط مطلوبی نیستیم تردیدي نیست که در مسائل بین

 این مشکالت فعالً. طلب، حالل مشکالت ما نیست ي کشورهاي سلطهها توطئه ناشی از

ولی من بر آن سرم که بخش . حضور دارند و باید به جاي خویش مورد توجه قرار بگیرند

 دارند و این مشکالت نیز مستقل از  و داخلیي عمیق فرهنگیها عمده مشکالت ما ریشه

شود و بهتر است که یک بار و براي  میخارجی به خود ما مربوط توطئه این یا آن قدرت 
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مادام  بپذیریم. به خود بنگریم. وداع کنیم» کی بود، کی بود؟ من نبودم«همیشه با فلسفه 

و . ي از کارهاي ما گشوده نخواهد شدا ه را در این راه بسیج نکنیم، گرمان که نیروهاي

م هم چنان به این که در این یا آن مقطع تاریخی توانی میمادام که این گره گشوده نشود، 

. ي ما خواهد ماندها  مثل نعش روي دستمان چنین و چنان بودیم افتخار کنیم ولی مصائب

مشکالت اقتصادي بسیار . تري داریم این باشد که مصائب مهم ي را شاید عقیده برا هعد

ولی به . م که هستیماز هر سو در معرض محاصره معاندان هستی. اند که هستند جدي

 کاري از پیش نخواهد مان اعقتاد من، در هر دوي این موارد بدون بسیج همه نیروهاي

 دموکراسی و آزادي در ایران، به مقوله  ۀاین کار نیز این است که به مقول  ۀرفت و الزم

. یم، آن گونه که شایسته و بایسته است بپرداز و قانونمندامنیت فرد در چارچوب کلیتی امن

ستیز پنهان و کتمان کرد و حتی  ساالري را در پوششی غرب توان باور به استبداد میالبته 

ستیزي بدوي ما باشد، نیز براي  شیفتگی که قرار است پادزهر این غرب توان با غرب می

ولی پاسخ من این است که تا به این وجه اساسی نپردازیم باقی . همان سرانجام کوشید

 کوششی براي فریب ۀاگر نشان.  آزادي حرف مفت است و کشکةر بارحرف و حدیث ما د

مقدمه بگویم که فرهنگ ایرانی ما  بی. برانگیزي است دیگران نباشد خودفریبی ترحم

گویم که این  میباور است بلکه فراتر رفته و  مرد بی متاسفانه نه این که به برابري زن و

شاید بگوئید به حق چیزهاي . خورد ه میستیزي مستتر در آن لطم فرهنگ به شدت از زن

گویم از بازار  میستیزي از کدام بازار مکاره به عاریه گرفته شده است؟   زنةاین واژ! نشنیده

. ممکن است بگوئید غرض و مرض داري. ي به نام فرهنگ ایرانی و زبان فارسیا همکار

:  بعید نیست بگوئید.ماند میگویم باشد ولی مشکل ما سر جایش  می. کنی گري می هوچی

به جاي پاسخ فرهنگ لغت را . پندار تست این مشکل در ذهن توطئه! کدام مشکل! مشکل

  34کنم میباز 

  )٢٠ص... ( سرور، بزرگ، رئیس، مودب، محترم: آقا 

  )٨٩-٨٨ص ...( ، خانم بلند کردنروسپی، فاحشه ... زن، بانو، زن بزرگزاده و نجیب: خانم
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  )٩٨٢ص ( ي، شجاعت مرد بودن، دلیر: مردانگی

  )٩٨٢ص ( شجاعانه ، دالورانه : مردانه

  )٩٨٣ص ( آراستگی به صفات نیک انسان بودن، جوانمردي، شجاعت، دالوري : مردي

گویم من به مشروطه کار ندارم که زن جماعت را در کنار دیوانگان و ورشکستگان به  می

جامعه هم کار ندارم که یک ائی زمن به قوانین ج. تقصیر از زندگی اجتماعی محروم کرد

چشم یک زن برایش ارزش دارد، چون اگر نداشت دلیلی نداشت یکی  چشم مرد برابر دو

حاال بماند که هر دوي این موارد نیز خود انعکاسی از ! نصف آن دیگري دیه داشته باشد

 ها ي بعضیها جمله را تمام نکرده لبخند فاتحانه را بر لب. اند همین نگرش فرهنگی

 را که راه برون رفت از معضالت ها  پرسشۀگوئی نه فقط پاسخ هم. آخ گل گفتی. بینم می

و . زنید میگویم تا حدي، ولی با این کار دارید خودتان را گول  می. ندا هفرهنگی را نیز یافت

عجیب است، یعنی تو قبول نداري؟ راستی که : گوئید میشنوم که  می کنان باز پرخاش

گویم تا حدي، ولی مشکلی که مد نظر من است  میشناسی؟  می را نتاریخ سرزمین خودت

تر از آن است که در نگاه  تر و همگانی جانبه همه. در انحصار هیچ دسته و گروهی نیست

آید و به همین دلیل خالص شدن از آن بدون بسیج همگانی و سراسري  میاول به نظر 

گویم با هم بخوانیم و قضاوت کنیم،  یمیست؟ ا هگوئید این دیگر چه صیغ می. ناممکن است

اندیش  یکی از فعاالن چپ. پندارید میتر از آن است که  خواهید دید که مسئله بسیار جدي

 و 35»داري  پیر سرمایهةطنازي عجوز«، » سلطنتةکرد  بزكةعجوز«: ما نوشته است

نشسته ، ولی در عبارت باال به جاي فحش 36عجوزه یعنی دختر، مونث، پیرزن"گویم  می

 ةعجوز«پرسش این است چرا باید . ئیست که بد است و زشتها  آن چیزۀحامل هم. است

به صورت فحش درآید؟ آخر این چه فرهنگی است که در آن عنوان پیرزن » ةکرد بزك

 محترم این عبارت کسی ةآید؟ و یادمان باشد که نویسند میکرده به صورت فحش در بزك

به «در مبارزه با مظاهر ارتجاع و با آرزوي سوسیالیسم، از عمرش را   میاست که بخش مه

                                                 
 ، ٦۵ ، ۵٣، ص ١٩٩١، آلمان ها نسبت به جنبش فدائی اعتمادي توده طلب در بی نقش باند رهبري: بهروز حقی 35
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دستم بشکند و خاك بر . 37»ي میهن سپري کرده استها معناي آزادي و بهروزي خلق

خواهم  می ها با اشاره به این نمونه. حرمتی کردن به نویسنده باشد دهان من اگر قصدم بی

از . کی دیگر نمونه بدهمبگذارید از ی. توجه را به ژرفاي مشکلی که هست جلب کنم

ي غرور آفرین است، ا هبزرگواري نمونه خواهم داد که یاد و یادگارش براي هر انسان آزاد

 چون کوهی استوار بر سر عقیده ها گریزي  و مسئولیتها تفاوتی چرا که در آن برهوت بی

وشت انتقاد کند، ن» حزب توده«ي ها خواست به وجهی از سیاست میجان باخت، ولی وقتی 

راستی هم آنها تصور «ولی » ی گرگ و میش استتهمزیس « ها آمد آن سیاست که پی

کردند به این سرعت راز کار نزد مردم معلوم گردد که میش، میش تقلبی است و در  مین

  38»واقع ماده گرگ است که به دامن جفت خود لغزیده است 

.  در مثل هم مناقشه نیستالمثلی بیان شده است و بزرگواري کنید و نفرمائید که ضرب

 ۀدر بطن جامع. شوند کنگ و سنگاپور وارد نمی  که از هنگها المثل این ضرب. خوب نباشد

همزیستی گرگ «شد نوشت،  میپرسش این است، آیا ن. گیرند می ایرانی ما شکل گرفتند و

 دهم که در پیوند با میخود پاسخ   بدون اینکه مسئله جنسیت مطرح شود؟ و»و گوسفند

داند، البته که  می را وضعیتی دون و فرودست »نر نبودن« و »ماده بودن«فرهنگی که 

  .شود مین

. آوري میبازي در  نقطی گویند داري مال می ها رسد، بعضی میهمین که سخن به اینجا 

این زبان زبان مردم است و این فرهنگ . صدها و هزارها سال وضع همین بوده است

گویم به یک معنی، من سگ کی باشم که  میدم سر جنگ داري؟ فرهنگ مردم، مگر با مر

ها  المثل ولی در حوزه ضرب! با مردم سر جنگ داشته باشم، و اما، اگر الزم باشد، چرا که نه

قبل از آن اما بگویم و . ستیزي حضوري آزار دهنده دارد یا به تعبیري، فرهنگ مردم هم زن

. فراوان و چیزي نیست که کتمان کردنی باشدبگذرم که در شعر ما هم هست و چقدر هم 

هاي از   و جدلها این بحث... خاقانی و یا سوزنی سمرقندي سعدي گفته باشد یا خواهد می

                                                 
 ٨٨همان ص : بهروز حقی 37
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فایده که آیا فالن مصرع از فالن شاعر است یا از کس  کن و بی سر سیري و وقت تلف

گمان من نشانه تالشی و به  دیگر، براي منظور من در این نوشته ارزشی به قدر هیچ دارند

آنچه مدنظر من است نه ذکر نام . راهه کشاندن بحث اند براي گمراه کردن و به بی ناسالم

این و یا آن ادیب، بلکه نشان دادن حضور سنگین این نحوه نگرش است در بینش 

 اهمیتی ندارد که آیا فردوسی گفته است یا اسدي  و ابداًفرهنگی ما و از همین رو این اصالً

واقعیت این است که شاعري در . »زن و اژدها هر دو در خاك به«و یا کس دیگري که 

 مردان ۀسرزمین جغرافیائی ایران چنین اظهار لحیه فرموده است و همین فرمایش در سین

که شاعر آن  حرف من این است و زنان روزگار ماند و ماند تا رسید به زمانه کنونی و

البته گمان نکنید که همین یک مورد است و . همین. شکري که خورده است زیادي است

دهد مسئله از این هم  میکشی  براي اوحدي بزرگوار که رهنمود زن. دیگر چیزي نیست

  :تر است جدي

  زن چو بیرون رود بزن سختش               خودنمائی کند، بکن رختش  

   39نبردبه خاکش ک می        آب رخ   ورکند سرکشی هالکش کن       

  !الرحمه هم مگر از اوحدي چه کم دارد سعدي علیه

  نشینی چو زن خانه چو زن راه بازار گیرد بزن                    وگرنه تو

دست  استادي چیره» ها  و بیان شوریدگیها آرایش صحنه«گنجوي که قرار است در  مینظا

مربوط » دو دلدادهگفتگوهاي «اش آنجا که به » خسرو و شیرینۀمنظوم«به ویژه  باشد و

  :بیات زیر هم هستد، سراینده ا40شود در ادبیات فارسی همانند نداشته باشد می

  گاه نیرنگ           در ظاهر صلح و در نهان جنگ زن چیست نشانه

  در دشمنی آفت جهان است         چون دوست شود بالي جان است

  ردچون غم خوري، او نشاط گیرد      چون شاد شوي، ز غم بمی

  این کار زنان راست باز است          افسون زنان بد دراز است

                                                 
 ٤٢، ص ١٣۵٧ ، تهران تصویر زن در فرهنگ ایرانی: زاده  سید محمدعلی جمال 39
 ١٢، ص ١٣٧٠، تیر ماه ١٦شمارة کلک نظامی، » خسرو شیرین«:  محمد روشن40



  آینه تاریخ نگاهی به خویش در

100

  :و در جاي دیگر بنویسد است که چنین شاعري حد و مرز نشناسد» طبیعی«این البته 

  به گیالن در چه خوش گفت آن نکوزن                                   

  مزن زن را، چو خواهی زن، نکو زن

  یزدست، ولی چون برمزن زن را

  41چنانش زن که هرگز برنخیزد

  :در همین مقوله اوحدي نیز گفته است

  چو به فرمان زن کنی ده و گیر     نام مردي مبر، به ننگ بمیر

  :ناصر خسروي فرزانه هم دلیلی ندارد از این قافله عقب بماند

  بگفتار زنان هرگز مکن کار            زنان را تا توانی مرده انگار

یم؟ پاسخ به این پرسش آشکارتر از آن است که ا ه به این موارد چه کردولی در برخورد

  .بحث انگیز هم باشد

خواهیم به خودمان تکانی بدهیم و سعی کنیم لنگان لنگان به قرن  میواقع  به و اما اگر

 و چنین کاري. بیستم و بیست و یکم وارد بشویم، خیلی کارهاست که باید انجام بگیرد

  : حداقل دو پیش گزاره داردبراي مفید واقع شدن،ي ا هچنین برنام

  

 پذیرش حق و حقوق فردي

اندیشی با من نوعی  گویم منظورم حق همسان میوقتی از حق و حقوق فردي سخن 

این بدترین نوع استبداد و دیکتاتوري است که در همین فرهنگ گرانمایه ما، خود . نیست

، این حق و حقوق اما و اگر زنم میرف حقوق فردي ح وقتی از حق و. کند میرا تکرار 

خواهیم به جائی برسیم و هرز  و اما همین جا، پس این را هم بگویم که اگر می. ندارد

گوئیم همراه  می که آنچهنرویم، این آزادي فردي ما باید با احساس مسئولیت در خصوص 

ر داشته باشیم که تکلیف تعیین بکنند بلکه خودمان، در نظ  دیگران براي مااینکهنه . شود

 هر چیز و در بارةي نیست که کسی عالمه دوران باشد و ا هقرن بیست و یکم دیگر زمان
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 البته که کماکان هرکس حق دارد ولی حق داشتن، نشانه صالحیت. بدهد» نظر«همه چیز 

هائی که  هستیم الزم داریم که در عرصه  در وضعیتی کهخصوص بهو ما  داشتن نیست

آمدهائی این هرکی به هر کی، اغتشاش  چون یکی از پی. ، حرف نزنیمصالحیت نداریم

یم به درستی اندیشه کنیم این اغتشاش نه ا هاندیشه است و در میان مائی که یاد نگرفت

حقوق فردي ما در  پس حق و. تواند بسیار هم مخرب باشد میفقط کارساز نیست بلکه، 

ئی که با یکدیگر ها  بتوانیم در گفتمانشود که تداخل با احساس مسئولیت ما، باعث می

  . داریم،  و یا باید داشته باشیم، مددکار یکدیگر باشیم

  

 . مقابله کردن» تراشی مقدس« عمدا و آگاهانه با 

این عرصه،  در.  که هست نداریمآنچهیعنی، پذیرش این اصل که راهی به غیر از نقد هر 

 که هیچ کس نتواند به بارگاهشان »سیانقد« ي ازا هنه مجموع  داریم، و»قرمز خط«نه 

ورزي، خط قرمز داریم کارمان زار است و زار   اندیشهۀتا زمانی که در عرص !نزدیک شود

چند سال پیش یادتان . در فریب کسی دیگر بکوشیم نه نه خود را فریب بدهیم و. ماند می

 سال ۵٠  آبرو و شرف ادبیات فارسی درۀ این نمونه برجست-هست که احمد شاملو

. آید میي را خوش نا هگوید که عد می یکی از بزرگان فرهنگی ما سخنی ة در بار-گذشته

مرزي همان سال مراجعه کنید تا ببینید که  در نظر بیاورید و به نشریات درون و برون

شاملو » انتقاد«انگیزي کوشیدند به  حرمتی هراس ي فرهنگی و ادبی ما، با چه بیها کوتوله

خوب وقتی جایگاه نقد در این زبان و در این فرهنگ این گونه باشد به !!! پاسخ بدهند

با من . رود میزند و پیش ن میاین فرهنگ درجا  گمان من، تعجبی ندارد که این زبان و

رسند و زبان و فرهنگی که توان دارد نه  می، زبان و فرهنگ به جائی نمیريبتو بمیرم و 

ولی ما چه . شود  بالندگی خویش مبلغ و مشوق آن میبلکه براي هراسد میفقط از نقد ن

را به خاطر آن » احمد شاملو«که هنوز  میکنیم؟ کم نیستند ایرانیان محتر مییم و چه ا هکرد

چیزي . شود میخوب، نبخشند، از موقعیت و قدر شاملو که کم ن!! »ندا هنبخشید «سخنرانی

 .چندین معضل فرهنگی ماست شود یکی از میکه عیان 
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توانیم و چرا نباید بتوانیم که خودمان را از نظر  میاگر بتوانیم این گونه شروع کنیم، 

اگرچه برخورد به زن خیلی خیلی هم مهم است ولی همه مشکل . فرهنگی تکان بدهیم

  . فرهنگی ما این نیست

شان دست به  کنم که باید در باره میوار به شماري از مشکالت خودمان اشاره  فهرست

  .ریزي کنیم با آنها برنامه  و براي مقابله موثر جدي بزنیمپژوهش

  

 یطلب و فرصتي  و هم چنین ریاکارگی برنامه بی

 به ها  شد، تشویق خانواده١٣۵٧ یادتان هست یکی از اولین کارهائی که بعد از سال 

 يا ههاي محترم فقط منتظر صدور چنین اجاز  تو گوئی که آقایان و خانم.شدن بود دار بچه

 نه کسی به این اندیشید که تکلیف !مسابقه بگذارند بودند تا با یکدیگر» رهبر«از سوي 

ها وقتی به سن و   این بچهاینکهشود و نه  میمدرسه ابتدائی و متوسطه و دانشگاه چه 

االن مثل خر مرحوم . هم دارند رسند شغل و خانه و هزار و یک نیاز طبیعی دیگر میسالی 

 و از همه سو هم شکوه یم با جمعیتی که به شدت جوان استا ه ماندگل  درنصرالدینمال

ایران باال رفته است و هم دختران و پسران زیادي هستند  بلند است که هم سن ازدواج در

ي نداریم و ا ههنوز هم برنام). چون امکانات زندگی فراهم نیست(توانند ازدواج کنند  که نمی

 چه باید  با آنهادانیم براي مقابله می اجتماعی داریم که نه یک نوع بیماري بعد، البته هزار و

ي اجتماعی آماده ها ي داریم که خودمان را براي مقابله با این بیماريا هبکنیم و نه برنام

اند و خواهان  بینم باز زعماي قوم به همان سیاست سخیف چسبیده می ها  تازگی.کنیم

شما صنعت . پردازم میمان دیگر ن ي اقتصاديها  به پروژه.ایران هستند افزایش جمعیت در

 سال گذشته، انواع مختلف اتوموبیل را ٦٠  تا۵٠در. سازي ما را در نظر بگیرید اتوموبیل

توان  می چگونه یم کها ه هنوز که هنوز است، یاد نگرفتلییم وا هدر ایران مونتاژ کرد

 آگاه باشیم، بخش قابل  خودمان احتماالًاینکه از طرف دیگر، بدون !اتوموبیل ساخت

فکر نکنید دارم به کسی . توجهی از ما عضو حزب بادیم، یعنی اصول و پرنسیبی نداریم
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 نوشته حسن نراقی »جامعه شناسی خودمانی«این تکه را از کتاب خواندنی . کنم میتوهین 

 :م روشن شودا هتا این نکتکنم  مینقل 

. کار بکنند میهموطنان یک ک  میروي اساکنم گروهی این همت را بکنند و  میتوصیه ...«

ئی که ها ببینید درصد باالئی از ثریاها و شهنازهاي ما حدود پنجاه ساله هستند و اکثر خانم

کورش و داریوش و خشایار و امثالهم  میاسا. دو سه ساله  چهل وبا نام فرح هستند حدوداً

عمارها و . باشد و هکذا می ۵١ و ۵٠هاي  هاي تولدشان مربوط به سال  سالکه اکثراً

گذارم خودتان بررسی  میعلت آن را .... هداها و یاسرها حدود بیست و بیست ویک ساله

 ) . ٨١ص ( »کنید

مجلس،  نماینده ٦٦از  ١٣٣١تیرماه  ١۵در روز : یا اجازه بدهید نمونه دیگري بدهم

تیرماه  ٢٦سري  ۀجلس در  روز بعد،١١تنها  .دادند اعتماد راي مصدق به نفر ۵٣

 ۵. دادند مثبت راي قوام وزیري نخست به نماینده ٤٠حاضر،  ةنمایند ٤٢از  ،١٣٣١

 راي مصدق دکتر به نفر ٦١حاضر  ةنمایند ٦٣از  ،١٣٣١تیرماه  ٣١در  بعد، روز

تن  ٤٠که  مجلسی همان ،١٣٣١مرداد  ٧ ۀجلس در آموز این که  عبرت.دادند تمایل

 مفسد را قوام احمد بودند، داده راي قوام يوزیر نخست به نمایندگانش تن ٤٢ از

 و اموال کلیه قانون این موجب به قانونی، مجازات و تعقیب بر شناخته عالوه االرض فی

  .»گردد می خارج او مالکیت از را قوام احمد غیرمنقول و منقول دارائی

 
 بیگانگی با تاریخ

 کم نیستند ما در طول تاریخ،  میحقی عمو کدام مثال شروع کنم؟ با این بی دانم از می ن

و کسی هم به این سئوال کار ! از ایران است» حقوق بشر« آغاز ئی که معتقدند،ها ایرانی

یا ! رفتار کرده بودند» حیوان«ندارد پس چرا با خود ما در طول تاریخ درازمان بدتر از 

به کنار، چرا  ها ایران قبل از اسالم، و بعد معلوم نیست مذهبی در» زن و مرد«برابري 

شناسند و به  می هم این برابري را به رسمیت ن٢٠٢١سال  ي ما، حتی درها غیرمذهبی

  !کنند میآن عمل ن
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 گیو استبدادزدي پرور قهرمان

قدر در این ستودن خویش  آن .شود عیب می آید آن شخص، بی میوقتی از کسی خوشمان 

ما که » بتی«به این رویم که خرده خرده هیچ کس دیگري هم حق ندارد  میپیش 

کتابی هم از  گویم وقتی در باور کنید دروغ نمی. یم بگوید باالي چشمش ابروستا هساخت

را به نقد کشیدم  و هم در مقاله دیگري او) در یک مقاله( شاملو ستایش کردم مرادم احمد

ه داشته باشد به خود من گفته بودند ک  میشان ابها  سخناینکهبسیاري از دوستان بدون 

دانم  میمن هنوز ن چند سالی گذشته است و! را با شاملو روشن کنم» تکلیفم«بهتر است 

 به بعضی از آنجا و اینجاچه تکلیفی؟ شاملو را به عنوان مراد و استادم دوست دارم و 

 ي در داخل  وا هچرا همین جا، پس گزارش نکنم که هیچ نشری. کارهایش هم انتقاد دارم

  .استادم شاملو را منتشر کند نشد نقد من برخارج از ایران حاضر 

   
   و پنهانکارييگریز حقیقت

 ابی مشکالتی که داریم به خودمان بپردازد؟ اگری هشناسید که براي ریش چند نفر را می

از . گردد میبر» سلطه اعراب«ش به ا ه ریشدر کار نباشد، حتماً دست نیروهاي خارجی

ها به  ها نبودند ما خیلی زودتر از غربی گر مغولا! آخ! آخ. غافل نباشید» ها مغول«

 مان هاي تاریخی در کتاب. نیست من  ادعاهايها این. رسیده بودیم» داري سرمایه«

ما که   که داریم نه فقط ندانستن تاریخ خودآنچهاینجا  گویم در میتعارف   بینخواندیدش؟

بشناسد، این چنین کدام از این دو را  کسی هر چون اگر. تاریخ دیگران هم هست

  .فرمایش نخواهد کرد خرده

 
 طلبی  و برتريبینیخودمحور

اگر اندکی . به صلح نرسیده است» دانم مین«کنیم که هنوز با  میي زندگی ا هجامع ما در

» نظر« چیز و همه چیز  هردر بارةماست که » حق«کنیم این  میباشیم فکر » دموکرات«

 طریق داریم به آزاداندیشی در این فرهنگ کمک کنیم که به این و فکر هم می. بدهیم

فریدمن را به  و باشد هیچ کس نیست که مارکس و کینز صحبت اقتصاد .کنیم می
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آن چنان . اگر از فلسفه حرف بزنیم که دیگر واویالست. شاگردي خود قبول داشته باشد

!! رده استتاریخ بشر کسی این چنین نک کنون درزنیم که تا می غولی چون هگل را ۀپنب

  ! کنیم میهم » طبابت«  در موارد متعدد  طبیب باشیم،اینکه بدون ما همن حتی دید

 
 گیاحساساتی و شعار زد

کنند ایران را به ما بسپارید  میید هستند کسانی که خیلی جدي ادعا ا هشما هم البد شنید

 ایران یادتان هست، چون یا! دهیم میسه ماهه یک سوئیس و یا سوئد به شما تحویل 

توطئه کرده و سلطنت را سرنگون  شد، نیروهاي استعماري می» ژاپن خاورمیانه«داشت 

را از اقتصاد » دالرهاي نفتی«یک ماه اکسیژن » رونق«همان دوره  حاال شما در. کردند

، بقیه وجوه دقابلیت بخوری ، نه گوشت بود و نه نخود لوبیا که با آن یک دیزي بیدگرفتی می

خدا پدر آقاي بوش را بیامرزد که با .  همان استنشده باشد، بدتر  اگرهماالن . بماند

 روزي نیست که شاهد بروز. را زیاد کرده است دالرهاي نفتی ما هایش، بازي دیوانه

 نژاد خواستار  دیدم که آقاي احمدي یکی از این موارددر. هاي این چنینی نباشیم برنامه

اي موجود است  معلوم نیست اگر چنین بودجه است وآموزان و جوانان به حج  اعزام دانش

 به ها  گروهی از بچهیک سال پیشترشود تا مثل  میچرا صرف بهبود امکانات آموزشی ن

گذشته سوار بر مرکب سم سیاه نفت به  در! همراه معلم خویش در آتش خاکستر نشوند

پوزه «همان مرکب  خواهیم بر رسیده و از آن گذشته بودیم و االن هم، می» تمدن بزرگ«

براي یک ماه از » مستکبرین« اگر همین اینکهغافل از . را به خاك بمالیم» استکبار جهانی

ي براي افزایش ا هاالن هم نه برنام. الکاتبین خواهد بود ما نفت نخرند، ما حسابمان با کرام

 که به  واقع »طالي سیاه«توانیم از وابستگی به این  میدانیم چگونه  تولید داریم و نه می

  . شده است خالص بشویم» بالي جان ما«

  

 ظاهرسازي

ئی ها خانواده دانم در میدانم از کجا مثال بزنم که به خودمان زیاد بر نخورد؟ شما را ن مین

البته ! خورند میخوردند و   میها  را مهمانها شناسم، بهترین میوه میشناختم و  میکه من 
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 گذاشته بودیم ولی من بر آن سرم که علت مان رانیای» نوازي ویژه مهمان«اسمش را 

  .یم بنمائیما ه که نبودآنچه این بود که خود را به اش اصلی

 
 يگریز و مسئولیتي باور  و توطئهيپندار توطئه

یا حتی آشفتگی کنونی اوضاع . خواهد قتل امیر کبیر باشد یا انقالب بهمن میکند  میفرق ن

ایم و این  تاریخ» مفعوالن «-ها  یعنی ما ایرانی-وارد ما این مۀدر همه و هم. ایران در

مسئولیت، اگر مسئولیتی باشد آن هم به گردن ! کنند میاند که بر علیه ما توطئه  دیگران

ایران با چندتائی صحبت   داشتم راجع به وضعیت رانندگی درها تازگی .دیگران است

دست  گفت، مردم از مین است و دیگري  در ایراها گفتند، تقصیر از تنگی جاده میکردم  می

نیست که وقتی اعصابت خراب » طبیعی«اعصاب راحتی ندارند و خوب،   میجمهوري اسال

! داند به قول معروف سرش را به کدام سنگ بکوبد میآدم ن! این گونه رانندگی بکنی. باشد

رآوردي موافق  اگر با این دالیل من دذهنیتی که حاکم است،  درالبته همین جا بگویم که

نبود » جمهوري اسالمی« ولی، زمان شاه که دهستی» رژیمی«که  ، بدیهی استدنباشی

دانم اگر این جماعت  هاي تهران باریک است نمی و یا اگر خیابان. ولی رانندگی همین بود

یعنی ما ! آمد میهاي تنگ و ترش لندن رانندگی کنند چه پیش  قرار بود در خیابان

ایران، یعنی کوشش دستجمعی براي خودکشی، حاال  ریم که رانندگی درخواهیم بپذی مین

  .شوند که آن بحث دیگري است می در این کار موفق نها بعضی

   
 يگریز  و قانونيستیز قانون

خواهد قوانین مالیاتی باشد و یا  می. کنیم میدانم ولی ما به قانون تمکین ن می را ناش دلیل

ه چند سال پیش ایران بودم، دیده بودم که بستن کمربند بار آخري ک. قوانین رانندگی

کار اندکی خنده دارد که چرا فقط در   خود همین- اجباري شده بودها ایمنی در اتوبان

ي، آقاي مهندس و دکتر، که ا هکرای  ولی دیده بودم رانندگان محترم، شخصی و- اتوبان؟

داشتند که  میگیره کلیک شود نگاه ي که باید به ا هکشند و در نزدیکی نقط میکمربند را 

کردم که  میوقتی هم اعتراض ! ند ولی نبسته بودندا هکند کمربند را بست میپلیس گمان 
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 دیا ه آن را به صورتی در آوردشماپدرجان به جدم قسم این قانون به نفع خود شماست و 

شما که ست ست چون یک دا  ه شده است و احتمال تصادف را بیشتر کردانکه وبال گردنت

ما حتی ! يا هجواب هم این بود که بابا جان تو زیادي در غرب ماند. بند است که نباید باشد

. بر منکرش لعنت. خوب باشد! ها رانندگی کنیم توانیم توي این خیابان میبسته هم  چشم

 بینید که عمدتاً می ها روید از این حجله ها که می آن وقت، به هرکجاي تهران و شهرستان

  چندي پیش در!ندا هشوند بر سر کوچه و بازار گذاشت میراي جوانانی که در رانندگی کشته ب

  هزار نفر در٨٠٠سه سال اول جمهوري اسالمی، بیش از  جائی خواندم که درسی و دو

 آیا کسانی ،ي انسانی به جاي خودها هزینه! ندا هایران به تصادف رانندگی کشته شد

 موارد دیگر صادي این حجم عظیم از نابودي منابع انسانی دارد؟ي اقتها برآوردي از هزینه

  .گذارم که خودتان به آن بپردازید میرا 



  آمدهاي استبداد ذهن  پیدر بارهبازهم 

 تباه شدن اندیشه  استبدادزده فرهنگ و ذهنیتیکآمدهاي  یکی از اولین پیگفتیم  پیشتر

ریزي هم سخن گفتیم و بعد به هرج و گ  البته از قانون.در جامعه است ورزي و اندیشه

ناگفته روشن است که از بطن این مجموعه، . گیرد اشاره کردیم میمرجی که جامعه را فرا 

هاي چنین  ترین خصلت یکی از عمده. تواند که دربیاید میآید و ن میاقتصاد شکوفان در ن

 شده در نتیجه آن عصبیت انباشت ي، نابرابري گسترده و روزافزون و درا هجامع

ي مختلفی ها  به شکل و صورت-عصبیتی که خودش را به صورت خشونت. ستها سینه

بلبل  و  این مملکت گل به اشاره گفته بودم که ما در صفحات دیگر در. دهد مینشان 

تر  كتوان ناز می به هیچ کس ناینکه. خشونت زبانی هم داریم که بسیار هم گسترده است

کنم الزم نیست  می باز هم تکرار. زتاب همین خشونت استاز گل گفت، به گمان من، با

گویم  میحتی . بزنید ي فارسی زبان سرها نترنت دارید به سایتیا اگر. به تاریخ مراجعه کنید

 و ابدا مهم نیست که نویسنده یک سایت خاص چه دیدگاه سیاسی و یا حتی فلسفی اصالً

، شکل و شان  در همهست که تقریباً این اها وجه مشترك بسیاري از این نوشته. دارد

اي تا زمانی که به   چنین جامعهو من ادعایم این است که. توان دید میشمایل چماق را 

 ننگرد و آگاهانه در راه برانداختن این نگرش عهد دقیانوسی دست به اقدام آئینه  درخویش

توانائی با خود به صلح  دائم با خویش در جنگ و نزاع خواهد بود و طور بهجدي نزند، تقریبا 

اي که با خود در صلح نباشد، به جلو نخواهد  ناگفته روشن است که جامعه. رسیدن را ندارد

  . بعضی از این نکات مطروحه اندکی توضیح بدهمةاجازه بدهید در بار. رفت

هاي اولیه قرن بیست و  گردم، ولی در قرن بیستم و حتی در سال مینبه قرون خیلی قبل بر

یعنی در . م ویژگی و خصلت کلی جامعه ماستا هشمرد پیش بر فصول درآنچهم، یکم ه

 هاي اولیه هزاره سوم هم بدون توجه به قوانین مملکتی که قاعدتاً قرن بیستم و در سال

. اندازند میگیرند و به زندان  میباید مورد قبول حکومتگران باشد هر کس را که بخواهند 

ت دارد و نهادهاي مختلفی هم بر سرکارند تا مسائل جامعه  مملکت براي خودش دولظاهراً

 هم درگذشته این نهادها فاقد اختیار بودند و هم امروزه. با کارآئی و بازدهی انجام گیرد

باشد، یعنی ضوابطی  مند ي از زندگی ماست که ضابطها هکمتر حوز. داراي اختیار نیستند
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ها و  ، ترفیع دادنها یع مشاغل و مسئولیتتوز. باشد که برآن اساس، تصمیمات اتخاذ شود

ساالري متاثر است و به همین خاطر   عمده به شدت از رابطهطور بهبسیاري مسایل دیگر، 

 به غیر از احتماالً (دولتی کارآمد نداریم، نهادهاي دولتی و یا حتی غیراست که ما اصوالً

منابع . ت و پاش زیاد استریخ. ) اعمال قهر بر علیه مردم استشان که وظیفه نهادهائی

گیرند و بدیهی است که نتایج به دست  میمحدود، به نحو مطلوب مورد بهره برداري قرار ن

، اداره امور به این صورت عباس شاهبه زمانه . مطلوب باشد تواند کارآمد و میآمده نیز ن

ا از دنیاي  حاال بماند که یکی از دالیل واپس ماندن م-کرد میشاید مشکل زیادي ایجاد ن

هاي اولیه قرن بیست و   ولی در سال-مدرن از جمله همین شیوه اداره امور در ایران بود

توان و نباید به همان شیوه  مینترنت و جهانی کردن تولید و تجارت، نییکم و در عصر ا

  .  زندگی کرد  میقدی

مطبوعات وضع . الشمس است  ي فرهنگی نیز، وضع کتاب و نشر که اظهر منها در عرصه

 جهان کشوري باشد که به اندازه ایران ۀ در همدانم میبعید . که براي همگان روشن است

به غیر از چند نشریه وابسته به صاحبان  .ناکام داشته باشد روزنامه و مجله جوانمرگ و

اگرچه در  .اي که ده سال دوام آورده باشد نداریم نامه نامه یا ماه قدرت، ما روزنامه یا هفته

واردي تعطیلی نشریه ممکن است در نتیجه عوامل اقتصادي بوده باشد ولی در اکثریت م

 البته به متوسط .قریب به اتفاق موارد، نشریات مربوطه با دستور حکومتی تعطیل شدند

ایران و حتی   کلی به تیراژ کتاب و مجله درطور به خوانی در میان ایرانیان، و زمان کتاب

 حزب نداریم و تقریباً. کنم که روحیه خودم خرابتر نشود میاشاره نبیرون از ایران دیگر 

 ممکن است حتی امروز هم کسانی باشند که به تحزب .گاه نداشتیم شود گفت که هیچ می

 مسایل و ةدر بارفاقد دیدگاه منسجم . تظاهر کنند، ولی همین حضرات هیچ برنامه ندارند

گرفت و ما  میما بدون دخالت دست انجام » تانتخابا«ي مملکتی هستند و اگرها گرفتاري

 بین آقاي توانستیم انتخاب هم بکنیم روشن نیست که با چه معیاري باید، مثالً میبه واقع 

ي نه چندان دور،  به یک ا ه در گذشت!نژاد یکی را انتخاب کنیم کروبی و یا آقاي احمدي

 ة گذشته هم به یک اشار سالچند و در کردند نشریات را جمع ۀاشاره آقاي هویدا هم

پسندي  در اغلب موارد دلیل محکمه. ندصاحب قدرت دیگري، بیش از صد نشریه را بست
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حتی در همین مورد نیز، . دلبخواهی است و خودسرانه تصمیم به این کار. هم وجود ندارد

 کمتر توجه ها گیري  ناشی از این تصمیم- منابع انسانی و غیرانسانی–به اتالف منابع 

 نشریه دیگر هم اخطار ١٣ نشریه لغو شد و به ٩ امتیاز مدتی پیشهمین ( کنیم می

  .)اند داده

ي ابزار مبادله فرهنگی این گونه منقطع و بالتکلیف باشد، بدیهی است که ا هوقتی در جامع

ورزي بالتکلیف  ناگفته روشن است که وقتی اندیشه. شود مییف لورزي هم بالتک اندیشه

حل  را وارداتی است و نسنجیده که اگرچه مشکلی حالت در بهترین ها بود، رهیافت

البته . کند میشود و مشکالت را مزمن  می منابع محدود  بیشترکند ولی موجب اتالف مین

. دهد میي گوناگونی خودش را نشان ها شیوه  اندیشه به شکل وۀاین بالتکلیفی در عرص

نمودهاي . کنیم میکنیم یا کم  میورزي ن دیشهدر این فرهنگ، یا ان یعنی ما در این جامعه و

 از بیماري مزمن شده کتاب نخواندن .اند ورزي بسیار فراوان  و اندیشه»امتناع از تفکر«این 

هاي از هفت  میلیونی، به صورت تیراژ بسیار پائین کتاب ٨٠که براي یک کشور بیش از 

ناشناسی و کار  دقت و وقت دمئی چون عها  مقولهبرسر. گذرم میآید،  میخوان گذشته در 

ي دیگر، ها ولی براي مثال در حوزه. شوم میمعطل ن ي خودمان همها امروز به فردا انداختن

 که است این هم تفاوتش و کنیم می استفاده قاطر و اسب مثل ما هم چنان از اتوموبیل

 بنگرید، ایران در رانندگی به. است تر تسخ کنترلش گاه و رود می تندتر صاحب، بی این

 نگرفته اشتباه سواري قاطر و اسب با را سواري  اتوموبیل اگر گذشته، در چه و االن چه

 حتی -و اگر در ذهنیت خودمان براي کس دیگري حق و حقوقی قایل بودیم  بودیم

  گستردگی به این وسعت و این به  آیا -شناختیم میوجودشان را به رسمیت  گویم اگر می

خوردیم؟  می جانی و مالی صدمه همه این و کردیم می توجهی بی رانندگی قوانین به

رود،  میي را که در تصادف رانندگی از دست ا ه سال٢۵بگیرید جوان  براي نمونه، در نظر

قابل جبران زودمرگی این جوان، فرض کنید که تولید ماهیانه او مبلغی گذشته از زیان غیر

 ٦۵، و اگر این جوان تا مروز چیزي نیستایران ا  که در تومان میلیون۵باشد معادل 

کرد، زیان اقتصادي از دست رفتن  میسالگی براساس همین تولید ماهیانه کار و زندگی 
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حاال خودتان در نظر بگیرید که هر . شود می میلیون تومان ٢٤٠٠نابهنگامش معادل 

تخمینی که . وندر می در اثر تصادف رانندگی از دست ها هفته و هر ماه چه تعداد از ایرانی

در . دهد میما خبر  يها  تن در جاده٣٠٠٠٠م از مرگ سالی ا همن در جائی خواند

خواهیم  میموارد، قربانیان تصادفات رانندگی تحصیالت عالیه هم دارند که اگر  بسیاري از

اي از زیان واقعی داشته باشیم باید هزینه تحصیل را هم به این مبلغ  بینانه تخمین واقع

توان به تخمینی از عظمت منابع تلف  میحتی با یک حساب سرانگشتی نیز .  کنیماضافه

 یعنی وارسیدن و درك این کنیم؟ میچه  یم و یاا هولی در این حوزه چه کرد. شده رسید

علم فرستادن موشک به سیارات است که فاقد آن  مسایل و مشکالت، آیا به دشواري

 .کنیم می خودمان احساس مسئولیت نةدر بار ! در جاي دیگري استاش ایم یا علت علم

 رفتار نه به سن بستگی ةایران این است که این شیو آورترین بخش این مشکل در حیرت

.  شهرنشینی در برابر روستائی بودن نه به میزان تحصیالت و بهنه نه به جنسیت و دارد و

 به  دردمندانه،دهد که می نشان  همکنیم و تداوم این رفتار میما همگان، این گونه رفتار 

  . یما هتوج هاي چشمگیرش نیز بی هزینه

 فریزر و یخچال به. شود می فقط به رانندگی خالصه ن به زندگی ما معیوبمشکل نگرش

 که يا هخان هر در که دلیل هم هست همین به و کنیم می نگاه صندوق چشم به هم

 به که بینید می فریزر و لیخچا عدد چهار حتی و سه، دو، شما باشد اش مالی امکان

بارفروشی هم سبزي خشک شده و سرخ کرده   یک قصابی گوشت و مرغ و یک ترهةانداز

 آور که گوشت یا مرغ منجمد دار است یا گریه دانم خنده میالبته ن. 42شود میدر آنها یافت 

خرند  می زیاد طرفدار ندارد ولی گوشت یا مرغ تازه را به قیمتی باالتر میان این جماعت در

                                                 
ولی بعید . ها دیگر کسی نتواند از این کارها بکند  بعید نیست این اطالعات من چند سالی بیات باشد و با حذف یارانه42

با این . البته که بسیار خانوارها دیگر توان مالی انجام این کارها را ندارند. ها تغییر کرده باشیم این حوزه دانم در یم

به علت دوري درازمدت از ایران، امیدوارم . دانم خانواري باشد که از نظر مالی بتواند ولی این کار را نکند بعید میهمه 

  . شان را دریغ نکنند  راهنمائیعزیزان ساکن ایران مساعدت کنند و
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 گذشته از مسایل 43!کنند میبختکی خودشان آن را منجمد  و آن وقت همین طور اهللا

 البته اغلب –شود  احتمالی بهداشتی، این شیوه خرید و مصرف، باعث اغتشاش در بازار می

اند که به واقع دارند به اغتشاش بازار  این گمان باطل کنند بر میکسانی که چنین رفتار 

 شما در لندن و پاریس هم اگر  من ولی حرفم این است که.دهند مین العمل نشا عکس

از سوي دیگر،  مگر از جرثقیل به . شود میبخواهید به این شیوه خرید کنید، بازار مختل 

  ! کنیم می دار استفاده نۀجاي چوب

 - کاري به ادعاهاي مستبدان در ایران ندارم-دانشگاه ساخته بودیم ولی درعمل

 بحث سوئی ئی شده بود که ازها محلدوره رژیم پیشین یا حتی اکنون  در ما هاي دانشگاه

 داشت، اگر یا و نداشت کتابخانه و کتاب دیگر، سوي از و بود ممنوع آن در جدل و

ند و هم ا ه این روزها هم تفکیک جنسیتی را به آن افزود.نبود دانشجویان استفاده براي

 عالوه بهصاحب است و  بی  میعل  نظرچون مملکت از. ي درسی راها حذف رشته

به اعتراض باز کند که مملکت را تواند زبان  میند کسی هم نا هکار خودکامگان هم همه

 باري، !  نکنید» ختنه«دیگر علم را . ید، براي هفت پشتمان کافی استا هکرد» اسالمی«

ش ا هعمد ۀوظیف ظاهراً که  و هستبود اي کارخانه ما، براي دانشگاه معنا، یک به

 و کردیم می وار بره زندگی و سکوت تمرین مان يها دانشگاه در ما .دبو دوزي بند دهن

 نظام این که کسی یعنی» شیطان« دانشجوي که بود هم خاطر همین به و هنوز هم،

 سربازي» مقدس« خدمت به یا و رفت، می زندان شد، به مین اعدام اگر  پذیرفت نمی را

شود و از حق و حقوق اجتماعی خود  می» دار ستاره«داریم   که خبر و االن همشد می اعزام

شود، ولی  میپایگی اتهام هم ثابت  رود و حتی وقتی که بی میمحروم و یا به زندان 

 هر. )به نمونه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بنگرید! (شوند مین چنان آزاد متهمان هم

 و شد می کنار بر کار از اغلب  و رفت یم زندان به کرد می خطا پا از دست که استادي

ند که خود ا هها به تازگی به بازنویسی تاریخ رو کرد این که خیلی. التدریس بود ممنوع یا

                                                 
 االن با کمبود. چه انتخابی داشتند زنم که مردم یک نیم هاي فراوانی حرف می جا دارم از سال این  البته من در43

  .ام چند سالی است که ایران را ندیده. بازار هست، شاید این نکته دیگر وارد نباشد بیشتري که در
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 در کلیت خویش، ها هم که اوضاع در این عرصه هاي اخیر سال در .دهد میتاریخ را تغییر ن

که  مستبداندیش قشري اريدر مقطعی شم. سفانه بهتر نشده استأاگر بدتر نشده باشد، مت

پرهزینه،  ي گسترده و بسیارها گذشته از تصفیه بودند »فرهنگی انقالب شوراي« اعضاي

ز ا پس نیز را »سنگر« آن خودشان قول به تا شدند ور حمله حریم دانشگاه به حتی

 ما براي مستبداندیشان قشري همان از اکنون، هم شماري و کنند صدائی تک تصرف،

 یک از غیر به -که این بدون دهند می سخن داد صدائی چند ۀجامع و آزادي فواید اندر

ضمن  و باشند نگریسته عبرت آئینه در خویش به نیز بار یک حتی دیگران -تن

 آن در شان فرزندان که  میمرد  که کرده بودند و انتقاد از خود، ازآنچهپذیرش مسئولیت 

 با هرچند پوزشی رسیده بودند قتل نشگاه به به دا و وحشیانهنتیجه بار و بی خشونت یورش

 دانشگاه کنید؟ می توجه آیا نگرش این پشت در نهفته ذهنیت به .باشند خواسته دیرکرد

 که آن کشتار و خرابکاري و قتل است براي محلی دانشگاه یعنی دیدن، »سنگر« را

 براي  میسمکانی بلکه فتح براي سنگري نه دانشگاه که حالی در .اندیشد مین تو چون

هست تا راه  که است ئیها نقد هرآنچه و روشنگري و متضاد عقاید در بارة جدل و بحث

ي ها همه چیز به کنار، آیا تاکنون به هزینه. برون رفت از مصائبی که هست به دست آید

 آن گذشته، آیا مشکالت تحصیالت عالیه یم؟ ازا هتوجه کرد اقتصادي این شیوه اداره امور

اساس  م ولی برا هخیلی سال است که  ایران را ندید رفع شدند؟ ها ا این تصفیه بایران در

  .کنم میخوانم، فکر ن می ها روزنامه  وها سایت همه شواهدي که در

 گذشته در نه شرقی استبداد روال به ولی کرده بودیم ندازيا هرا را هم پارلمان و مجلس

کند  میاندیش ما که فکر  ساده ذهنیت .دهیم می اکنون نه و دادیم انتخاب حق کسی به

نام سازمانی شبیه  که ستا ایم، غافل گذاشته  تخم دو زرده می١٣۵٧بهمن   ازما در قبل

به    -نهادي که مانع از برگزاري انتخابات آزاد در ایران است  یعنی  -نگهبانشوراي به 

 اریسی همپ مدل آخرین کراوات نپرسش و بکن مورانأم که بود ساواك شاه، زمان

 داري معنی انتخابات دادند مین پوشیدند، ولی، اجازه می مینی ژوپ هم زدند، و احتماالً می

رویه   هم با مداخالت بیمان  به همان صورتی که انتخابات کنونی.شود گزاررب مملکت در

به یک معنا، انتخاب اصلی را شوراي . دار نیست جاي شواري نگهبان و دیگران، معنی و بی
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انتخاب  میان بر چند سال در کند و بخش هر روزه کمتري هم از مردم هر میان نگهب

زدائی  دار نباشد، شما با مشروعیت وقتی انتخابات معنی !زنند میئید أشوراي نگهبان، مهر ت

آمدهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی این  شوید و ما به پی میبیشتر از دولت و نظام روبرو 

کومت و مردم حرابطه متقابل بین . کنیم میکنیم یا کم توجه  یمزدائی توجه ن مشروعیت

ي یک ها  و سیاستها و براي عدم توفیق برنامه. شود میدار   که هست، خدشهآنچهبیشتر از 

در همین . ش با مردم وجود نداردا هدارشدن رابط تر از خدشه دولت، هیچ عاملی مخرب

 سانسور از .داشت و دارد خود جاي دیگر هک کتاب و مجله و  روزنامهاها، برخورد ب عرصه

 چیزي دیگر است شوربخت ایرانیان ما شوم سرنوشت انگار که ها گرفتن و ها بستن و

 دولتمردان ما -رود میتساهل و مدارا که نداریم هیچ، از انتقاد فشار خونمان باال  .گویم مین

 اگر مختصات یک ها وب اینخ. زنند میهم   رامان که در برابر انتقاد در صورت لزوم گردن

پذیري  اندیشیدن و مسئولیت  که در آن تفکر و و یا ذهنیتی استبداديزدهجامعه استبداد

  شده نباشد، پس چیست؟ و یا حداقل مخدوشممنوع و متوقف 



 ذهن سرکوب ملی شده و دادگاه در

یکی از مختصات جوامعی چون ما این است که نه تنها شرایط فرهنگی و سیاسی و 

مکانات اقتصادي در آن براي پرورش و شکوفائی استعدادها فراهم نیست،  بلکه به عکس، ا

شرایط براي سوزاندن و به هدر دادن استعدادها که تازه به دالیل گوناگون زیاد هم نیست، 

براي   میبه صورت مکانیس  مینه فقط سانسور رس. اندکی زیادي دست به نقد نشسته است

نه بیشتر، حداقل به  غیردولتی هم اگر شود بلکه سانسور میگرفته  بکارکشتن استعدادها 

زنم،  میوقتی از سانسور غیردولتی حرف . ثر استؤهمان اندازه در کشتن استعدادها م

ي ها شکل و صورت هاي فرهنگی و اجتماعی ماست که به منظورم به واقع، ناهنجاري

گذارد و اجازه  میآورد و ن میریه بند به عا بند و دست ماي ایرانی دهن متفاوتی براي

 نه فقط از ها البته این ناهنجاري.  عادي و طبیعی کارمان را انجام بدهیمطور بهدهد که  مین

ما نیز رسوب   کند که حتی در ذهن خود میو اجتماعی عمل   میي عموها طریق مکانیسم

پاگیر   کم دست وآید که آن هم به نوبه خود می درمان به صورت استبداد درونی کرده و

بیشتر شده است ولی اشتباه   میي عموها ها، این ناهنجاري اگرچه در این سال. نیست

 این -١٣۵٧هاي قبل از   یعنی در سال-اگر گمان کنیم که در گذشته مهلکی است

آید، جامعه ایرانی ما نه یک جامعه به  تا جائی که به یادمان می.  وجود نداشتها ناهنجاري

هاي کوچک و بزرگ  هم هست از دادگاه و هنوز ي بودا هرف آن، بلکه مجموعمعناي متعا

بسیاري . اند و هم متهم ردیف اول زمان هم قاضی و دادستان  همطور بهکه همگان در آن 

خواهد شیوه  می. شود می» عمومی« شخصی، در این فرهنگ ناهنجار ما از مسایل کامالً

 لباس پوشیدن در بارةس زنان و به مقداري کمتر  لبادر بارة بیشتر - لباس پوشیدن باشد

 - در میان طبقات مرفهخصوص به -ها شاید در این سال.  و یا شیوه گذراندن وقت-مردان

 یک آدم وقتش را چگونه صرف اینکهاندك تغییري ایجاد شده باشد ولی در این فرهنگ، 

یح بدهم که منظورم در اگر الزم است توض. و اجتماعی است  میي عموا هکند نیز مقول می

. و فوق برنامه فردي است  از چگونگی گذران وقت، به واقع وقت به اصطالح آزاداینجا

 که ها این فرهنگ بخواهید به کالس موسیقی بروید باید براي خیلی یعنی اگر شما در

پرسند، علت رفتن به کالس را توضیح  می با اندکی شیطنت از شما در این باره معموالً
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یعنی هرچه که توضیح . گذشته باشد که دیگر واویالست و اگر سنی هم از شما. دبدهی

وقتتان را براي  ید ساعاتی ازا هشود که چرا شما تصمیم گرفت بدهید کمتر کسی متوجه می

 ورزش خواستید مثالً میبه همین صورت بوده است و هست اگر . این کار صرف کنید

گرفت  می از مسایلی که بسیار مورد پرس و جو قرار یکی. بکنید و یا عادت دیگري داشتید

کم . سرود نوشت و یا شعر می میخواند و یا قصه  میوضعیت کسی بود که مثال کتاب 

را ارشاد کنند که این کارها  کوشیدند شما میو نیستند کسانی که با قیافه دلسوزانه  نبودند

  دکتر بشوید و یا مهندس وکه مثالًآخر و عاقبت ندارد و شما بهتر است به فکر این باشید 

 از سر ها  که این راهنمائیحتماً. یا اندکی به زمانه کنونی ما نزدیکتر، حسابدار هم بد نبود

جامعه حاکم  که بر این فرهنگی  دراینکهدلسوزي بود ولی یک وجه دیگر هم داشت و آن 

البته این بلیه . داردبود و هست، حق و حقوق فردي و آزادي انتخاب اهمیتی به قدر هیچ 

آید که  می در مان شود، به صورت همین ساختار سیاسی و فرهنگی می» رسمی«وقتی که 

هم بهتر » ها خوديغیر«الطائلی بگویند و   هر کهاز هفتاد دولت و ملت آزادند» ها خودي«

اشتباه است اگر گمان کنیم که این نگرش فقط در میان ! نشوند» مزاحم« است

بد جوري این خصلت » صاحب بی«نترنت یاین ا.  و ابداًاصالً. جود داردحکومتگران و

  ! را آفتابی کرده است  همگانی مامنحوس و تقریباً

، اغلب ها ایران به قول فرنگی ما در» سرکوب ملی شده«بعید نیست که به دلیل همین 

 بزرگ شویم و حتی وقتی به واقع می» بزرگ«وقت  خیلی بی. نداریم» هابی«هیچ گونه 

سوي دیگر،  به مقدار  از. مانند میباقی » بچگانه« هم چنان مان شویم، خیلی از کارهاي می

اگر کار داشته باشیم که اغلب . کنیم میپیدا » نواختی یک«دلیل، زندگی  زیادي هم بی

مان معلوم و مشخص است و نه روابط  نه روابط شخصی کنیم و میروزي کار   شبانهطور به

  .مان اجتماعی

 دوم هزاره سوم که رسیده است این گونه ۀده م چه باید بکنیم تا دریدان میبه واقع ن

ضمن بپذیریم، که هیچ کس  در برخوردي اخالقی نکنیم و» آزادي«بپذیریم تا به . نباشیم

البته که همگان حق داریم . ارشاد دیگران ندارد هیچ گونه مسئولیت اجتماعی براي
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هم بخورد و ه  بها  دوستیاینکهبیان نظراتمان بدون   باید درنظراتمان را بیان کنیم و

 - اگر نگذشته باشد-کنم وقت آن رسیده است میمن فکر . بشوند آزاد باشیم  فداها رابطه

کنم یکی از  میدانم ولی فکر  مین. را براي همیشه تعطیل کنیم» هاي ذهن دادگاه«که این 

» دگر نگر«د کمک کند این است که این همه این فراین تواند به ما در میکارهائی که 

بین به چشم زده ببینیم به کجا   همیشه به دیگران بنگریم و ذرهاینکهنباشیم و به جاي 

گیرند، اندکی بیشتر به  میکنند، با که نشست و برخاست دارند، و یا چه مواضعی  میسفر 

  .ریمتابیم بر دیگران روا ندا می را که خود برنآنچهخود بنگریم و 



  !کار ما از ریشه خراب است

 اینکهبدون . خبرم جامعه مدرن تعریف معلوم و مشخصی داشته باشد من یکی از آن بی اگر

دانم  می .شما ردیف کنم» ترساندن«بتوانم یا بخواهم اسم نیم دوجین متفکر غربی را براي 

. شود میخته  حق و حقوق فردي به رسمیت شناآني است که در ا هکه جامعه مدرن، جامع

مشروط به  باز افراد تا سرحد آزار نرساندن به دیگران آزادند هر تفکري داشته باشند و

ي که ا هدانم در جامع میکنم  میبه همین نحو، فکر .  هر کاري بکنندهمان شرط، عمالً

 ا ب-خواهید اسمش را پیشامدرن و یا حتی عهد دقیانوسی بگذارید می حاال -مدرن نیست

هست  و به همین خاطر هم شاید. گیرد می فردي برخوردي اخالقی صورت حق و حقوق

سوي کسی  نه از و ي نه تعریف مشخصی داردا هکه حق و حقوق فردي در این چنین جامع

 البته این به رسمیت شناخته نشدن به شکل و. شود میبه رسمیت شناخته   میو مقا

  .دهد میي مختلفی خود را بروز ها شیوه

بر سر آن معطل . دانیم میرا   میادیده گرفتن حق و حقوق حکومتی و رسي نها شیوه

  . پردازم به خودمان گذرم و می می.  به بیان استتچیزي که عیان است چه حاج. شویم مین

ي بروز نادیده گرفته شدن حق و حقوق فردي این ها میان خودمان اما، یکی از شیوه  در-

و حقیقت یعنی . که انحصار حقیقت با اوستاست که هرکس بر این گمان باطل است 

و  داد میدر گذشته این خصلت به یک صورت خود را نشان . گوید میهائی که او  چه آن

  .کند میگري  االن، همین خصلت، به صورت دیگري جلوه

و االن اگر کسی شعر سیاسی  گفت، شاعر نبود میسیاسی ن در گذشته اگر کسی شعر

نوشت،  میي انسانی نها رنج یش، ازها ي در قصها هویسندن اگر. بگوید، شاعر نیست

» متحجر«ي انسانی بنویسد، ها  اشکال داشت و االن هم اگر کسی از رنجاش نویسی قصه

حداکثر  در اقتصاد هم، اگر کسی براي خودش برنامه حداقل و. نویس نیست است و قصه

برد  می داري بود عرض خود یهآزاد داشت و یا مدافع سرما به بازار  مینداشت، و گوشه چش

کسی، به بازار آزاد باور ایمانی نداشته باشد، معلوم  هم اگر داشت و امروز میروا  و زحمت ما

دانم که این شیوه  میدانم ولی  میاسم این شیوه نگرش چیست، ن. داند است که اقتصاد نمی

  .ي از مشکالت ماستا هنگرش نه بخشی از راه حل، که بخش عمد
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. دانم مییا در کجاست؟ جواب این پرسش را نیز ن  در چیست واش تاریخی رهنگی وریشه ف

گمان متوسل بشوم ولی   این ریشه به حدس ودر بارةدر این مقال هم بر سر آن نیستم که 

ي یاد ا هبهترین حالت، ما ایرانیان محترم نه چیز تاز فهمم این است که در می را که آنچه

ناتوان از آموزش و آموختن از . رود میبدي که بلدیم از یادمان نه چیزهائی  گیریم و می

 عمدي عمل کنیم، طور به  آگاه باشیم و یا احتماالًاینکهي خویش، بدون ها نکرده  وها کرده

نه  ي موجود وها عدالتی علیه بی گري است بر کنیم که این عصیان پرخاشگریم و فکر می

 ملی ةي روحی نه چندان جاافتادها بیرونی حالت بیان پرخاشگري که به گمان من، صرفاً

 این است که اگرچه دنیا -بینم می حداقل تا جائی که من -به گمان من، یک علت. ماست

اگر سفید نباشیم، پس، سیاهیم و . بین هستیم شود ولی ما همچنان دوگانه میدارد زیرورو 

ر کنار این دوگانه دیدن اي کاش د. است سیاه باشیم که پس، سفید نیستیم اگر قرار یا

ما هنوز یاد . گرفتیم که آن رنگ دیگر هم حق حیات دارد میهمه چیز حداقل یاد 

یک رنگ خاص، در  شوند و همین طور گر می یم که هنر در تنوع است که جلوها هنگرفت

دانم ولی در ذهنیت  می را ناش علت. کند میاست که برجستگی پیدا  ي دیگرها میان رنگ

 بدون هیچ  تقریباًمان جوان، همه زن و مرد، پیر و ما از.  براي گفتگو نیستما، جائی

تر  پیش. ي که در دوره فئودالی در اروپا متداول بودا هاستثنائی، اهل دوئلیم، به همان شیو

کنیم و به همین خاطر  می همه چیز برخوردي اخالقی ا این است که باش گفتم شاید دلیل

حرمتی به  صورت بی ذهن بدوي ما، به شکل و فاوتی درسخن مت حرف و است که هر

البته که ما دستجمعی به   و.شود میگر  ناموس که البته براي ما حیاتی است، جلوه

 این است که در اش   شاید هم علت!العمل نشان بدهیم حرمتی به ناموس باید که عکس بی

و به همین خاطر است که . پیکریم مان، غول ذهن ذهن ما، دنیا کوچک است و خودمان در

دو پادشاه در «است که به تعبیر سعدي فرزانه » سلطانی«هرکس در ذهن خویش، 

وقتی این چنین است، بدیهی نیست آیا که،  ما به چیزي کمتر از نابودي . »نگنجند میاقلی

شود، هرگاه که  میحرمتی نشد که گاه  با بی اگر به زخم زبان و! دهیم میحریف رضایت ن

  .بریم میقمه و  تفنگ هم  یم دست به شمشیر وبتوان
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و به همین خاطر . دیگران است» ارشاد« این همه، وظیفه مادرزادي ما انگار، البته در کنار

نه تنها به مقوله  انگار ما هنوز. دهیم می» نظر« همه چیز در بارة مان هم هست که همه

این ! کنیم میدان زندگی  چیز هاي همه عصر عالمه یم بلکه درا هنرسید» مسئولیت«

دانم از کدام  میگریزي ما هم داستان دردآلودي دارد و آن قدر گسترده است که ن مسئولیت

. خواهد مسئولیت اجتماعی باشد یا مسئولیت فردي میکند  میوجهش سخن بگویم؟ فرق ن

همین طور . برابر خودمان باشد یا مسئولیت در برابر دیگران خواهد مسئولیت در می

خورد که  میآن کس که دارد طوري . گویم، به شیوه غذاخوردن ما بنگرید میدستی سر

شود که سن سکته  میارقام جمع  بینی که چپ و راست آمار و میانگار فردائی نیست و بعد 

خوب شما همین شیوه تغذیه در میان کسانی که ! ایران پائین آمده است قلبی و مغزي در

درمان   را بگذارید کنار آلودگی هوا و هزار و یک درد بیرسد می شان  به دهانشان دست

به مرگ ! ؟داشتید که سن سکته قلبی باال برودنآن والیت هست، خوب انتظار  دیگر که در

کسی بخواهد خسارت مالی ناشی از این مرگ و  که اگر. پردازم میجاده دیگر ن و میر در

نفت  ما از ش چندین برابر درآمدا هرت ساالنگیري بکند، به احتمال زیاد، خسا میرها را اندازه

در حیطه اظهار فضل کردن، با چنان اعتماد به نفس کاذبی بر همگان ردیه . خواهد بود

تفاوتی که . هگل و کانت چنین نکرده بودند سقراط و مارکس و نویسیم که افالطون و می

 االن بر نوشتیم و یمآدام اسمیت و مالتوس ردیه   بر در گذشته، مثالًاینکهکرده است 

به جهت باد، » بادآباد«شاید تقصیر ما نباشد، اهالی . نویسیم میمارکس و لنین ردیه 

گوئید که چه کنند؟ اگر هم به مسئولیت اجتماعی  میشما ! دهند میالعمل نشان  عکس

ي زندگی شخصی را در کنترل بگیریم ها خواهیم همه حوزه میتظاهر کنیم، پس آن گاه 

 در بارةکنیم و در آن  میترین تکنولوژي است استفاده  نترنت که تازهید، از امجسم کنی(

معتقد به مسئولیت اجتماعی نباشیم که  و اگر!) کنیم میرهنمود صادر » آداب مجامعت«

ي تهران باشد یا در ها خیابان ها در خواب برخورد به کارتون خواهد در می. دیگر واویالست

تو . کند میو هیچ کس هم مسئولیتی قبول ن. ا تن به قربانگاهرانندگی و یا فرستادن صده
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و کسی » منتظرند«شده است که همه تنها » مملکت امام زمانی«گوئی که به واقع، این 

  !   این دنیا کاري داشته باشدبکارنیست که 

 کشور گل و در گمان نکنید که ما. رسد میدیگران » ارشاد«به دنبال آن، البته کار به 

! همگان داریم» ارشاد«  عریض و طویلی برايۀسبب یک وزراتخان بی خود و  بیمان بلبل

ایران  در  میتنها با سربرآوردن جمهوري اسال» ارشاد« کنید که این وظیفه میفکر  اگر

 عیان شده ١٣۵٧از  هاي بعد سال آنچه که در. کنید میشکل گرفته است، خوب، اشتباه 

خواهد  می. نجارهاي پنهانی در بافت جامعه فرهنگی ما بود ه-زیادي البته  به مقدار-است

کنند  میحضراتی که گمان . یک محدودیت دیگر و یا هزار و وزارت فخیمه ارشاد باشد

. دستی از غیب برآمد و سرنوشت ما را این گونه رقم زد، بهتر است در آئینه به خود بنگرند

 این است که تا آن موقع -ه باشماگر حرف حسابی داشت-بگویم و بگذرم که حرف حسابم

افتاده از روبرو و بدون رودربایستی برخورد نکنیم، کارمان به همین  پا که به این مسایل پیش

 گران بر تفاوت، اگر تفاوتی باشد، این خواهد بود که حکومت. صورت کنونی زار خواهد ماند

 بندند و احتماالً می حجاب، کراوات پاریسی بر گردن ما به جاي عبا و عمامه و چادر و

  ....ما از ریشه خراب است به قول معروف، کار.... ژوپ خواهند پوشید مینی



  گی استبداد هزار چهره

ند ا همادام که سرحال و  سرزند. انگیزي دارند  اجتماعی سرگذشت غم-هاي سیاسی  نهضت

 نهضت براي کوشند از نمد مییعنی همگان . پسند گیرند و همه تازند، همه میو به پیش 

افتد و در نهایت موفق  انداز می اما همین که نهضت به دست و. خویش کالهی بدوزند

عاقبت به  گردند و شماري البته از میان راه برمی. گردد  ورق از سوي دیگر برمی،شود مین

ي دیگر که اغلب نگرش رمانتیکی به نهضت دارند چراغ به دست ها بعضی. شوند میخیر 

گردند تا گناه شکست را به  می نهضت ۀ و قدرتی در بیرون و یا در حاشیبه دنبال گروه

گویند که انگار  میآن چنان سخن » گویانه غیب«کم نیستند کسانی که . گردن آن بیندازند

 به ري ناموفق بیشتها واقعیت این است که نهضت. دانستند میاز همان آغاز همه چیز را 

گیرد کالبدشکافی  می انجام نآنچه معموالً. ابله داردچندین ق مانند که چند و ی مییزائو

نهضت است براي دست یافتن به علت یا علل شکست و چون این کالبدشکافی صورت 

 گرنهو. شود میگر   به صورت تکرار تاریخ جلوهها کاري گیرد، تکرار اشتباهات و ندانم مین

نگاران، به ویژه   تاریخدر این میان وضعیت. کیست که نداند تاریخ تکرارناشدنی است

تر  کنندهاند، از دیگران ناامید وابسته»  ساالري- من -جهان« نگارانی که به مکتب تاریخ

و . اند گویند که انگار حقیقت محض را دریافته می طوري سخن این جماعت معموالً. است

راز کس که نظر مخالفی اب هاي ایشان هر  به همین دلیل هم هست که در نوشتهاحتماالً

این  .دارد میبرد و زحمت دیگران روا  میشود که عرض خود  می کند، سکه یک پول

هاي گوناگون نمود پیدا  ي به شکل و شیوهأکنند که استبداد ر ، فراموش میجماعت اما

 کسی کند و همیشه الزم نیست به یک صورت در بیاید و یا، آدم خودکامه، ضرورتاً می

 اصلی و اساسی استبدادساالري، ندیدن و ۀزمین. استچکمه قزاقی پوشیده  باشد که

ها به چه اشکالی در  ها و نپذیرفتن این که این ندیدن. پذیرش حق برابر دیگران است عدم

انگار  که این جماعت هنوز این هم گفتنی است. آید، به راستی فرع قضیه است می

شرط روشن شدن  یشالزمه و پ. شود میگوئی حقیقتی روشن ن دانند که با همان مین

خواهد موضوع مورد بررسی تاریخ باشد یا  می . برخورد و تقابل نظریات متضاد است،حقیقت

و   میحرمت نگذاشتن به نظریات دگراندیشان در هر پوشش عل. قصه یا شعر و
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ساالري در  ي از حاکمیت بالمنازع یکها هکه عرضه شود، چیزي نیست جز نشان میعل شبه

 رشد گرایشاتی است بسیار مخّرب که ،ساالر به تاریخ  نگرشی یکهآمد پی. این عرصه

 .در چنین بلبشوئی، اگر جز این بشود عجیب است. زند مینگاري  بیشترین لطمه را به تاریخ

ولی هنوز . خواهی گذشته است  سال از نهضت مشروطه١١٠گویم، بیش از  میوار  نمونه

هاي پا گرفتن  نه از زمینه. از آن در دست نیستاي  جانبه که هنوز است ارزیابی کامل و همه

تردیدي . شناسیم مینه دلیل یا دالیل شکستش را به درستی  آن اطالع کافی داریم و

هاي دموکراتیک در بافت فرهنگی و سیاسی جامعه و جدي نگرفتن  نیست که فقدان سنت

جامعه و سنت تحقیق براي شناخت بهتر از  تحقیق و پژوهش موجب گشت تا سابقه و

 -  من -از سوي دیگر اما ، بیماري جهان. ي آن شکل نگیرد و قوام نیابدها دگرگونی

نیست که موجب شده است تا این آشِ فقر تحقیق و پژوهش از   میساالري هم مصیبت ک

کشان فکري و محققین با  نه فقط این دسته از زحمت. آنچه که هست بسی شورتر شود

ارج نگذاشتن «کنند و به سهم خویش بر طبل  مین آغاز ي دیگراها نفی کارها و زحمت

کوبند، بلکه خوانندگان این دست تولیدات  میتحقیق و پژوهش » ارج نداشتن«و » بر

همین جا . آیند میبعدي و فاقد ذهنیتی نقاد بار  اندیش و تک سفانه سادهأفکري هم مت

دارد تا   میر کسی حق مسله. بگویم که قصدم به هیچ وجه انتقاد از انتقاد کردن نیست

 ۀولی تا زمانی که حق بیان آزادن. چیز و همه چیز دیدگاه انتقادي داشته باشد نسبت به هر

اندیشه، بدون ارعاب و ستم به رسمیت شناخته نشود و تا زمانی که از این اعتیاد به واقع 

ئی تا وقتی که تفاوت بین ناسزاگو خالص نکنیم و خود را گریزي مسئولیت مزمن

گویم طبیعی است که  میغیرانتقادي و سزاگوئی انتقادي روشن نشود، بدیهی و حتی 

به شکل و  گریزي ما این مسئولیت. شوند میمصائب و مشکالت فرهنگی ما هم برطرف ن

آید  میي بروز آن، وقتی پیش ها یکی از شیوه. دهد میي گوناگونی خود را نشان ها شیوه

شود و کم نیستند کسانی که  میداشتن قاطی » صالحیت «اظهار نظر داشتن، با» حق«که 

. بندند دخیل می» آزادي«دهند و بالفاصله هم به نماد  میچیز و همه چیز نظر   هردر بارة

بنویسد ولی هیچ کس  خواهد بگوید و می که آنچهتردیدي نیست که هرکس حق دارد هر 

 به - یا باید باشد-بیعی است اي ط که به گمان من، پدیده» بودن دار حق«حق ندارد از 
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چنین نقب زدنی .  خصلتی اکتسابی دارد نقب بزند و تماماًکه کالً» دار بودن صالحیت«

  .جیره و مواجب این بلبشوي فرهنگی ما باشد گزار بی تواند خدمت میفقط و فقط 

ه رسد ک کیدي دوباره کرده باشم که به نظر میأخواهم بر این نکته ت میبه عبارت دیگر، 

تر قلم  که حرف و سخن و از آن مهم یما هبسیاري از ما ایرانیان محترم، هنوز نپذیرفت

همین جا بگویم . باید به مسئولیت سخن گفت و با مسئولیت نوشت. آور است مسئولیت

ي ها هاي خاص سیاسی یا وابستگی قصدم از مسئولیت داشتن، به هیچ وجه داشتن دیدگاه

 چیزي که در بارةآدم  گویم، یعنی میسخن  ز مسئولیتوقتی ا. ویژه سازمانی نیست

پذیرد که عصر و زمانه ما، عصر  یعنی آدم می. نویسد میزند یا ن میداند، حرف ن مین

هاست به تحقیق و  کار دنیاي مدرن، مدت .گان مادرزاد، نیست ویژه عالمه گان، به عالمه

  .  تخصص رسیده است

هائی که   گذشته از پیچ و خم-اساسی خودکامگی درایرانزمینه اصلی و  م کها ه گفتاینجاتا 

 -  در  وجه عمده ندیدن و عدم پذیرش حق برابر دیگران است از سوي خود ما-دارد

  . گران بر ما که دیگر جاي خود دارند حکومت

میان  عمل به استبداد و خودکامگی در ي به دست بدهم ازا ه حاال اجازه بدهید نمون

همین جا بگویم که غرضم بررسی و نقد کتاب .  اندکی روشن شودما هخودمان تا نکت

  .اند ماند براي کسانی که صاحب صالحیت میچنان کاري . نیست

 ۀدر مقدم. زند نویسد و به چاپ می میکتاب » طغیان نایبیان «در بارة  می محترةنویسند

ست که صد البته  این طغیان موافق نیدر بارةخواهد بگوید که با بررسی دیگران  میکتاب 

  :گوید میحق مسلّم اوست، ولی به این گفتاورد طوالنی بنگرید تا مشاهده کنید چه 

ي از حوادث انقالب ا هاحمد کسروي به این دستاویز که خود در آذربایجان شاهد گوش...  « 

 و ها  و شنیدهها مشروطیت بوده است، برخی از رویدادهاي آذربایجان را البته مطابق دیده

خورد، در کتابی  میداشت خاص خود و اطرافیانش و همراه با جزئیاتی که به کار تاریخ نبر

تاریخ مشروطه سپس به فکر نوشتن .  گرد آورده است آذربایجانۀتاریخ هیجده سالبه نام 

 میآذربایجان اطالع مستقی مشروطیت در خارج از انقالب ولی چون .افتاده استایران 
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درجات جراید و منقوالت اشخاص را بدون انتقاد مورد استناد قرار نداشته است، ضرورتاً من

ي سایر والیات را ادا ها آمیز خود به آذربایجان، حق جنبش  تعصبۀداده به سبب عالق

نظري به حوادث  از این گذشته به اقتضاي اخالق خشک زاهدانه خود، با تنگ. نکرده است

الدوله را تأئید و تحسین  نی چون وثوقدر همان حال که خائنا  نگریسته وها و شخصیت

  44»...ان پرداخته است یبیئی چون ناها کرده است، به محکوم کردن گروه

 اینجا  درآنچه. م روشن شودا ه همین قطعه اندکی دقیق شویم تا نکتةدر باراجازه بدهید 

هم  خصوصیات نویسنده در بارهشاهد قضاوت . آمده است بسیار بیشتر از نقد یک نظر است

و اما،  اگر . هستیم که البته نباید ربطی به نقد نظریاتش داشته باشد ولی اینجا ایران است

» مطابق برداشت خاص خود«را » تاریخ هیجده ساله«کسروي این است که » گناه«

از انقالب مشروطیت در خارج آذربایجان «دیگرش آن است که  »گناه «نوشته است، و اگر 

دهند که خود  می، آنگاه آقاي نویسنده پاسخ مرا چگونه  » استنداشته  میاطالع مستقی

» اطالع مستقیم«ید و ا هرا مطابق برداشت چه کسی نوشت» طغیان نایبیان« عالی حضرت

 پسندد بر می را که بر خود نآنچهنویسنده محترم  ؟ اگرکدام است آن طغیان ةشما در بار

نوشت ولی مشکل این است که ما با  میونه باید این گ می نپسندید طبیعتاً میدیگران هم ن

  . معیارهاي دوگانه و چندگانه روبرو هستیم

 مورد اشاره نویسنده بر مبناي چه سند» نظري تنگ«و » اخالق خشک زاهدانه«ضمن،  در

 -ان موافق نیستیبی نادر بارةخواهد بگوید با نظر کسروي  میو شاهدي است؟ نویسنده 

بیند که کسروي را  میانداختن این نظر، صالح را در این  ولی براي جا -خوب حق اوست

پرسش من این است که چرا ماي . شود میجاست که کارش خراب  این کند و» نفی«

ان بشنویم و بعد خودمان، براي خودمان یبی نادر بارة - و حتی بیشتر-خواننده نباید دو نظر

  تر باشد؟  اقعیت نزدیک ممکن است به و- به گمان ما-نتیجه بگیریم که کدام نظر

توان بر کسروي و کارهایش، هزار و یک نقد نوشت ولی، واقعیت این است که کسروي  می

 به این معنا نیست که راقم این دارد و این اصالً  میبرگردن فرهنگ ایران زمین حق عظی

                                                 
 ٢٣- ٢٤، ص ١٣٦٨، تهران  طغیان نایبیان: خسروي، محمد رضا44
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ان  نقطه نظرهاي استاد کسروي موافق است و اما، تنها به این خاطر که نایبیۀسطور با هم

به این شکل و شمایل به تاریخ فرهنگی ایران دهن  توان و نباید میرا محکوم کرده است، ن

گویم بفرمائید، این گوي و  می. پیشنهاد من به آقاي نویسنده بسیار ساده است. کجی کرد

گوئید برون آئید و نشان بدهید که کسروي در نوشتن این  می آنچه که ةاز عهد. این میدان

  . کنید، عمل کرده است میگونه که ادعا ها آن  کتاب

 یکی دیگر از کسانی در بارة کسروي نوشته است، نویسنده محترم در بارةبه دنبال آنچه 

  :گوید می مشروطیت کتاب نوشته است، در بارةکه 

ها و  رضا پهلوي از گفته محمدةزاده، عضو مجلس سنا در دور دکتر مهدي ملک«

 فراهم آورده و به تاریخ انقالب مشروطیت ایرانبه نام ي دیگران، ترك جوشی ها نوشته

تناسب پایگاه دولتی خود، زبان به تحقیر نایبیان و نافرمانان دیگر گشوده و بهبودخواهانی 

در عوض گستاخانه . المتکلمین و عمواوغلی را تخطئه کرده است چون بهبهانی و ملک

 و عبدالحسین تیمورتاش را ستوده و پرستانی مانند عبدالحسین محیی و کریم رشتی بیگانه

دوم براي   امریکا در جنگ جهانیةسف خورده است که انگلیس و ایاالت متحدأعجبا ت

  . 45»درهم شکستن نازیسم، به اتحاد جماهیر شوروي دست دوستی دادند

ي ا ه نویسندةقبل از آنکه به اختصار به بررسی این نگرش بپردازم، اشاره کنم که در بار

  :شته است که نه فقطدیگر نو

 ١٣٣٤مردي بود روان بیمار که در قیام رهائی ملی ایران در برابر انگلیس و روسیه در «

در کتابی که با همکاري دیگري سرهم ....... کرد میهجري قمري، براي انگلیس جاسوسی 

 خاطرات من یا  روشن شدن کتاب«کرده و به اقتضاي خودبینی مرضی خود، عنوان کتاب 

ارزانی چون مدرس، با جعل ب بر آن نهاده است، در ضمن تاختن به م» صد سالهتاریخ

 در بارةالدوله براي تخطئه نایبیان الزم داشت، فصل مشبعی  هاي شاخداري که وثوق دروغ

  .46»پردازان بعدي شده است گوئی کرده و پیشقدم دروغ نایبیان پریشان

                                                 
 ٢٤ همان ، ص 45
 ٢٢ همان ، ص 46
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ه ناروشن قرار است روشن شود؟ این نگرش و این ذهنیت به راستی چیست؟ کدام نکت

کند غیر از تخطئه کسروي و  میم چه ا ههائی که نقل کرد در این تکه  می گراةنویسند

زاده، چیست  و پرسشم این است، چرا؟ اشاره به سناتور بودن ملک. آن دیگري زاده و ملک

معیت که ترین بخش ج مانده ماندگی عقب استفاده از عقب سیاسی و سوء دوزي غیر از پاپوش

تر و مفیدتر نبود که نقاط ضعف  آیا سازنده. کند میمسائل را با چماق تکفیر حل و فصل 

داد تا خود قضاوت  میداد و به خوانندگان کتابش هم اجازه  می زاده را نشان ملک کتاب

زبان به تحقیر نایبیان گشود، کسروي به چه » به تناسب پایگاه دولتی«زاده  کنند؟ ملک

  یلی چنین کرد؟دلیل یا دال

ي نوشته است نیز همین ا هکه بر این کتاب مقدم و ناگفته نماند که آقاي علی دهباشی

حرف مرا . 47زند میجا » اشراف«غیرمستقیم کسروي را  طور بهکند و  می را تکرار ها داستان

  :قاي دهباشی را بخوانیدآ ۀقبول ندارید بفرمائید نوشت

] نایبیان[ اینان ۀ طغیان پنجاه سالدر بارة از اهل تاریخ بسا مردم اندیشمند و حتی بسیاري«

 از آمیزي که معموالً ي اهانتها دانند منحصر است به دروغ میدانند و یا آنچه  مییا چیزي ن

  » دولتیان زمان و اشراف شنیده شده است

در » با دقت و متانت«بیامرزد که به ادعاي آقاي دهباشی  پس، خدا اموات آقاي نویسنده را

  .48 این طغیان تحقیق و پژوهش کرده استبارة

نویسنده چند نمونه بدهم تا روشن » متانت« به تحقیق ایشان کار ندارم ولی بد نیست از

  .شود به راستی گرفتار چه مصیبتی هستیم

به اقتضاي  «عالوه بهو » برد میاز روان بیماري رنج «نویسد که  میي ا ه نویسنددر بارة

 ها و عوارض بیماري او بوده تن به خودنمائی که از) طلبی اهمرض ج( مگالومانی

این کس که در مقاطعی به حکمرانی نطنز منصوب شده . 49»داد میهاي غریب  زنی الف

هم » خدماتی«گیرد که به ادعاي خویش،  مینام » دون کیشوت وطنی«بود، از سوئی 
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را ارضا  طلبی مرضی او چون این خدمات جاه«نویسد،  میما » متین «ةکرد، ولی نویسند

کنید  میمشاهده  . 50»نکرد، با چاشنی توهم در ذهن بیمار خود دست به خدماتی بزرگتر زد

گروه . نگاري و روانکاوي درهم آمیخته است  به راستی مرز بین تاریخها که در این عبارت

 رةدر بادیگري هم بودند که براي سرکوب نایبیان به خدمت دولت درآمدند و نویسنده 

رفت عالوه بر  میدچار جنون جنسی بود و به هر جا «نویسد  می ها رئیس یکی از دسته

  51.»داد فقیر، دختران و زنان را هم وحشیانه مورد تجاوز قرار می چپاول دارائی غنی و

» آمیز  تعصبۀعالق«باالخره، اگر چه به ادعاي نویسنده، استاد کسروي به آذربایجان،  و

ه اظهارنظرهائی از این دست که معلوم نیست به چه دلیلی در یک رسیم ب میداشت ولی 

  : شوند میکتاب تاریخی ارائه 

بود زیرا نه »  کاشانیاي نقشه«در کاخ مرمر محصول ] پهلوي[تیراندازي به محمدرضا «

  52.»بلکه محرکان و طراحان آن هم کاشانی بودند» آبادي رضا شمس«تنها عامل آن 

 که آنچهآمیز به کاشان است تا   که بیشتر نمودار عالقه تعصبخوب، که چی؟ این عبارت

  ! نقش آذربایجان در مشروطه نوشته استدر بارةکسروي 

نگاري    تاریخةدر این شیو» طغیان نایبیان «ةاشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که نویسند

 دکتر آدمیت نیز دردمندانه باید گفت که بسی پیشتر از او آقاي. فرد است هتنها و منحصر ب

  .کار گرفته استه همین شیوه را ب

در . سکه یک پول نشده باشند» رقبا«ي از آدمیت سراغ ندارم که در آن شماري از ا هنوشت

، بعد از تحویل دادن مبلغی تفاخر و تفرعن و »ي میرزا فتحعلی آخوندزادهها  اندیشه«کتاب 

ي و بیگانه و در پناه ادعاهاي دهن پرکن نگاران خود خودستائی و بد و بیراه گفتن به تاریخ

  :غرضی چنین نوشت اندیشی و بی میعل
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صورتی تازه ما عنوان ع  انقراض ساسانیان را از نظرگاه تفکر تاریخی جدید، و بۀمسال«

 مشخص تاریخی ۀعنوان مساله کردیم و نیز دخالت مستقیم خود ایرانیان را در آن قضیه ب

نویسان ایران تنها میرزا آقاخان را یافتیم که در   تاریخۀن هم در میاانصافاً. مطرح نمودیم

را در انقراض ساسانیان  ي خاورشناسانها نوشته. آن مبحث صاحب تعقل تاریخی است

نویسندگان . ندا ه پی نبرد به موضوع دخالت ایرانیان اصالًعالوه بهکامل و پرمایه نشناختیم، 

ي فرنگیان ها ند رونویسی گفتها هو هر چه آورد ندا هي را کشف نکردا هخودمان هیچ معنی تاز

، ١٣٤٣، عبدالحسین زرین کوب  تاریخ بعد از اسالمها، است و آخرین آن نوع کتاب

نگاري  از تعقل تاریخی یکسره خالی است و از نظر فن تاریخ. اي ندارد معنی تازهمطلب با

  .53» جدید، دست کم سیصد سال عقب افتاده است

 ترقی و ۀاندیش « ۀباز خواهم گشت ولی مدتی بعد در مقدم» ل تاریخیتعق«به داستان 

  :نوشت) ١٣۵١تهران (» حکومت قانون

فکر آزادي و  اجتماعی جدید ایران را یازده سال پیش با نشر کتاب ۀتحقیق در فلسف«

 ۀپیش از آن هیچ اثر ایرانی و خارجی را که در زمین. آغاز نهادم  نهضت مشروطیتۀمقدم

  54»ن معنی کوشیده باشد سراغ ندارمبیان ای

 استاد پرفسور نیکی کدي، در بارة» ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران« در ١٣۵۵در 

  :نویسد می امریکائی، ۀشناس برجست ایران

الدین  سید جمال» بیوگرافی سیاسی«خانم نیکی کدي امریکائی به عنوان ۀ رسال.... « 

 مقام اساساً. مایه است  ي او سطحی و کمها هم چون اغلب نوشته) ١٩٧٢چاپ (افغانی 

هم   میامانت عل گري است، و هوديیفکري سید را به درستی نشناخته، آلوده به اغراض 

  55»ندارد
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برزن جار زد و  هرکوي و پس آنگاه بر سر توان نشان داد و میرا » نداشتن  میامانت عل«

گیري از  اي آدمیت با بهرهکاش آق یعنی چه؟ اي» گري اغراض یهودي«چرا که نه، ولی 

 مطلب، حاال ۀقبل از ادام. دادند میتعقل تاریخی خویش در این راستا توضیح مختصري 

شد، پس به اشاره بگویم که آقاي دکتر آدمیت در کتاب » امانت علمی«که صحبت از 

بر این ) تهران، نشر روشنگران(» ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، جلد دوم«خویش، 

الوزرا شدن، نظام دموکراسی را  السلطان پس از بازگشت از فرنگ و رئیس  که امینباورند

السلطان با چرچیل منشی سفارت انگلیس  ئید این ادعا از گفتگوي امینأپذیرفته بود و در ت

  :کلی تغییر یافتهه کند که کیفیات سیاسی دوران سابق ب مینقل 

نرا جدي  مجلس باید آ دولت و ت و مردم اسۀوجود دارد که عام  میحاال عامل سو«

  56»بگیرند

کند ولی  میرا با آب و تاب تمام تعریف  السلطان شدن امین و بعد داستان دموکرات

اصل گفتگو به این صورت . شود میهمین جا ختم نه السلطان با چرچیل ب گفتگوي امین

  :است

این . حساب بیاورندوجود دارد که دولت و مجلس باید جدا آن را در   میاکنون عامل سو«

رود  میباشد که کنترل آنها به سرعت از دست به در میي مردم ها عامل سوم عبارت از توده

  57.  »، همکاري دولت و مجلس کمال ضرورت داردمقابله با آنهاو براي 

» نداشتن  میامانت عل«قاي دکتر آدمیت که شامه پرقدرتی در یافتن آآور اینکه،  شگفت

جلوه » دموکرات«براي  کند و می رود آن کار دیگر می چون به خلوت راًدیگران دارد، ظاه

در  کند و میش را حذف ا هي عمده و اساسی سند مورد استفادها السلطان بخش دادن امین

السلطان  امین. گیرد که با همین کار قضیه را به عکس آن دگرسان کرده است مینظر ن

ولی در داستانی که آقاي » ابله با مردممق«خواهان همکاري دولت و مجلس است براي 
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مردم الزم است و این دو به یک معنی » جدي گرفتن«گوید این همکاري براي  میآدمیت 

ي را از سندي حذف کرده ا ه ناشري که جملدر بارةبا این وصف، در همین کتاب  .نیستند

سف باید أتبه . از جانب آن مجله است  میاین خود خالف صداقت عل«: نویسد میاست، 

بند صداقت  و مدارك تاریخ مشروطه، کمتر پاي گفت اغلب مباشران نشر اسناد

 گرفته بکارکنید دراینجا هم معیارهاي دوگانه و چندگانه  میمشاهده . 58»هستند میعل

دیگران را به رسمیت  هاي نگرشی که حق و حقوق برابر زمینه شود و این هم با پیش می

 خور معروف را حتماً  اما، تردید ندارم که آقاي دکتر داستان رطبو. خواند میشناخته باشد ن

  !دانند می

حاال که صحبت از کتاب آقاي دکتر آدمیت شد، پس بگویم و بگذرم که در این کتاب 

اثر ایشان،  این در. ندا ه ساالري به جا گذاشت- من -ایشان به واقع معیار جدیدي از جهان

آمیز   مشروطیت چیزي نوشته است، به صفتی اهانتارةدر بهر آن کسی که جرئت کرده و 

گوید و جاي دیگر از  میسخن » متخصصرچیزنویسان غی« جا از یک. موصوف شده است

ند و نه در ا هنه از دانش تاریخی عمیقی برخوردار بود«معلمان تاریخ دیپلماسی ما که 

در این رشته «تر، از آن شاید مهم. »ندا همهارت فنی داشت  میاستفاده از اسناد رس

هم انگار بهانه است چون از » تحصیالت دانشگاهی «59. »تحصیالت دانشگاهی نداشتند

 مشروطیت نظر داده است، گیرم نظري در بارةگوید که  میسخن » معلم کورذهن فلسفه«

این از افاضات معلم کورذهن فلسفه است که «اساس، ولی به قول آدمیت،  پایه و بی بی

  60.»دانست  می آلمانی ۀفلسف خود را متخصص

نوکر «، »چیزنویسان«، »مرتجع«، »احمق«، »بیکاره« از اینها گذشته، عباراتی چون

البته در همان کتاب به درستی . هم در این کتاب کم نیست...»معلم احمق«، »شخصی شاه

جهان دانش جدید عالمه «به سر آمده است و » گی هعالم«گوید که عصر  می

ر این سخن درست است که هست، پس چگونه است که آدمیت از یک اگ. »شناسد مین
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 ۀ مشروطیت، کورذهن بودن صاحب نظر را در فلسفدر بارةتاریخی » نادرست«اظهار نظر 

رجعت نکرده است، پس از کجا » عالمگی«آلمانی کشف کرده است ؟ اگر آدمیت به عصر 

نوشت  می آیا به واقع بهتر نبود بود یا نبود؟»  آلمانیۀمتخصص فلسف«داند که گوینده  می

  مشروطیت چنین گفته است و این نظر به این یا آن دلیل نظردر بارةکه آقا یا خانم فالن 

» سنجیده«کسی که موافق نظر آدمیت اظهار نظر و عقیده کند، باري هر . درستی نیست

ن نگوید، سنج ایشا اي که سخنی موافق طبع سخن است و اما واي به روزگار بخت برگشته

  61.»آن وصف سربسر شارالتانی است آمیخته با حماقت مضحک«

همیشه ولی  مگر حماقت . کنم براي همگان روشن است میگمان » شارالتان«معنی 

  !مضحک هم داریمنکند حماقت غیر! مضحک نیست

 نویسد میگوید و در همین کتاب هم  میزیاد سخن » تعقل تاریخی«آقاي دکتر آدمیت از 

تفکر تاریخی عنصر اصلی « ،عالوه بهو » خ جریان است در توالی حوادثتاری«که 

ی از انبوه واقعیات مورخ با بصیرت تاریخ«تر،  و از آن شاید مهم» نویسی جدید است تاریخ

کند؛ چگونگی وقوع هرحادثه را به درستی و  میشان را مشخص  ترین معنیترین و با مهم

سنجد؛ و با تحلیل و  می منطقی توالی وقایع را ۀبطدهد؛ را میعلت یا علل آن را به دست 

  62.»دهد میتر از جریان تاریخ ارائه  تر و روشن تفسیر وقایع تصویري هرچه دقیق

تفکر «و » تعقل تاریخی«ولی براي این که روشن شود که داستان : بر منکرش لعنت

 است ، این نکات  چگونهدر عمل» تر تر و روشن تصویر هر چه دقیق« ۀو ارائ... » تاریخی

  .کنیم میرا با هم مقایسه 

  :آقاي آدمیت نوشت»  ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران«در جلد اول 

زاده، میرزا  سید حسن تقی: شناسیم می  افکار مترقیاز سایر معممین چهار تن را به«

ول در دو نفر ا. الرعایا المعالی، و شیخ محمدتقی وکیل تبریزي، شیخ حسین فلک راهیم آقابا
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مقدمات علوم جدید را هم فراگرفته بودند و هر چهار   میاین زمان عالوه بر تحصیالت قدی

   63.» بودند هشیاري سیاسیتن داراي

ریشه تجانس  ي بیها با لومپن«شود که  میزاده کسی  در جلد دوم همین کتاب اما، تقی

و تکلیف مجلس صنفی و معنوي داشت به سود دربار ارتجاعی محمدعلی شاه سخن گوید 

آن بیانات هیچ توجیه و تفسیري ندارد مگر . »اطراف شاه را صحیح نماید«نداند که 

  64.»شرافتی سیاسی و بی  میالوقتی در رفتار آمیخته با نافه ابن

مرجح   میکند که مالحظات خصوصی را بر مصالح عمو میمتهم  زاده را در جاي دیگر تقی

 و باز در جاي دیگر 65. »تی در کردار سیاسی استپس« ۀي نشانا هشمرد و چنین شیو می

 وکیل مدافع«داشت، به صورت » هشیاري سیاسی«که  »مترقی «ةزاد تقی همان

  66.کرد می» فریبی عوام« آید که میدر» لومپنیسم

پرسش این است که کدامیک از این نظریات متناقض در دو کتاب از یک نویسنده، بر 

به اعتقاد من، . آقاي آدمیت به این پرسش پاسخی نداردمنطبق است؟ » زاده تقی«واقعیت 

  . جمع ناشدنی است»  تفکر تاریخی«و » تعقل تاریخی« چنین رفتاري هر چه باشد با

تخصیص یافته است آقاي » مالحظاتی در سنجش منابع«در فصل پایانی کتاب که به 

پست و حقیر داشت منشی «زاده نه فقط  تقی. گذارد میدکتر آدمیت به راستی سنگ تمام 

زده است  می» هاي باطل حرف« خویش در بارة و» بورژوازي  پائین خردهةرد در خصلت

در حل مسأله آذربایجان دست و پا کنند،   میکوشند براي او سه میکه  حرف آنان« بلکه،

المللی ندارند، نه به ظرایف   دانشی در سیاست بینشود کسانی که مطلقاً میمگر . یاوه است

داخلی و خارجی این   میاي آگاهند، نه یک سند از انبوه اسناد رس ی چنین مسالهسیاس

                                                 
 .ام ها را افزودهتاکید.  ، جلد اول٣٦٩، ص  ١٣۵۵ران ، تهیدئولوژي نهضت مشروطیت ایرانا :  آدمیت، فریدون63
 ، جلد دوم١۵٣، تهران بی تا، ص یدئولوژي نهضت مشروطیت ایرانا : آدمیت، فریدون64
 ١٩٧ همان، ص 65
  ٢١٣همان، ص  66
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بدون توجه و استناد به آن مدارك که همه !   به قضاوت بنشینند؟-ند ا هموضوع را خواند

  67. »ولنگاري است نه رأي تاریخ موجود است، هرچه بگویند خیالبافی و

زند که  حرف می» دهد می درس تاریخ که گویا  میافاضات معل«هم از  در جاي دیگر

آن معلم و « دانیم که میشود، ولی  میدانیم کیست، چون بیش از این اطالعاتی ارائه ن مین

 عالوه بر این معلم، 68.»ي ندارندا هفهم تاریخی بهر  ازشان امثال او با تفسیرهاي ابلهانه

یک  ست که هیچ چند رساله اعو والیت موضو خواهی در چند ایالت حرکت مشروطه«

  ،قیام آذربایجان در انقالب مشروطیت ایران «ةنویسند. »اصالت تحقیق تاریخی ندارد

ي ها پادو«، یکی از »مایه و تبلیغاتی است کم«که اثري ) کریم طاهرزاده بهزاد(

  69.» پردازي بود تاریخ

تا کجا نویسی ما شده است؟ تا کی و  به راستی این نگرش بیمارگونه چیست که آفت تاریخ

 تحقیق و ۀساالر و استبدادي در عرص خواهیم حاملین شرمسار اندیشه و نگرشی یکه می

پژوهشگري  تفحص باشیم؟ این چه مصیبتی است که  هر قلم به دست پژوهشگر و شبه

برّد و  می خود«شود و به قول معروف،  می  میگیري حقانیت و صداقت عل خود معیار اندازه

تا کی و تا  نگشت؟ ولیو راضی برتنه به قاضی رفت  توان یک میمگر . »دوزد میخود 

بندي  داند انگار تا  بدون پاي میچه مصیبتی است که هر کس بر ذمه خود  کجا؟ این دیگر

تا کی . صادر کند  میي براي دیگران شناسنامه علا هبه هیچ اصول و مبانی پذیرفته شد

هاي فردي و   بر اساس منافع و دیدگاهو تنها  توانیم بدون ضابطه می خواهیم و یا می

   قضاوت کنیم؟مان ي تاریخیها  رخدادهدر بارةاي  قبیله

نویسی و  دراز دارد ولی براي مقابله با این نگرش مخّرب در تاریخ سفانه، سرِأ  این قصه، مت

، راهی غیر از ارزیابی صادقانه و بدون گذشت و مان ي فرهنگیها گویم دیگر زمینه میحتی 

باید براي جا انداختن سزاگوئی انتقادي، نه آنگونه که  می. از انتقاد تاریخی نداریم غیر

                                                 
 ٣٩٨ همان، ص 67
 ٣٩٤ همان، ص  68
  ٤٠٣همان، ص  69
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  بیش از همیشه کوشا - ناسزاگوئی غیر انتقادي - معمول استها سفانه در میان خیلیأمت

 در حوزه ۀبهتران داریم و نه مناطق ممنوع این سزاگوئی انتقادي نه از ما ۀعرص در. باشیم

ولی آنچه که هست و باید باشد . توان انتقاد داشت می چیز و بر همه کس به همه. اندیشه

تلفیق آگاهانه آزادي و مسئولیت در برابر خویشتن خویش است که بهترین ضامنِ عمل 

 که اهمیت دارد نه فقط سخنان زیبا گفتن، آنچه. کردن به مسئولیت در برابر دیگران است

گوید و  بر سرخویش  کسی که به خویش دروغ می. که در کنار آن، کردار زیبا داشتن است

گوید و بر سر دیگران  نیز  میگمان و بدون تردید به دیگران نیز  دروغ  گذارد، بی میکاله 

نگرم، صداقت در گفتار وقتی  نویسی می از منظري که من به دنیا و به تاریخ. گذارد میکاله 

ترین هم  بودن است که در ضمن مخرببا صداقت در کردار توام نشود بدترین نوع صادق ن

  . هست

باري، بهتر است این داستان دردآلود را همین جا تمام کنم و باقی را بگذارم براي فرصتی 

  . دیگر



  خودکامگیهاي بحران در  زمینه

نگرش دولت به مردم  ان قاجار درخمحمد پیشین به تغییري که از زمان آغاصفحات در

رعیت چون آسوده گردد در فکر « ناگفته روشن است که اگر.  اشاره کردمه بود،پیش آمد

 ایران  دراین نوع حاکمیت سیاسی» منطق«پس به یک معنا » عزل رئیس و ضابطه افتد

دانم آیا  مین. آسوده نباشد تا در فکر عزل رئیس و ضابطه نیفتد» رعیت«کند که  میحکم 

تی که در عوامل عینی اتفاق افتاده آمد تغییرا نتیجه این تغییر در فلسفه سیاسی بود یا پی

 جنگ ةکنیم، ادار میبعد در قرن نوزدهم مشاهده   میکبود و یا ترکیبی از این دو، که 

. دادکاربردش را به ویژه در خصوص غارت در خارج از دست ) غارت در داخل و خارج(

ود که ش میجه این تیکوشند از آن بهره بگیرند، ن مییعنی هر بار که سالطین قاجار 

ي ایران و ها جنگ (شوند میتی به پرداخت غرامت ناچار حدهند و  میوالیاتی را از دست 

آمدش این است که  ترین پی ثیرات کلی، مهمأگذشته از ت. ) اول قرن نوزدهمۀروس در نیم

شوند با  میبه نوعی در یکدیگر ادغام ) غارت در داخل( مالیات و مالیه ةبه واقع این ادار

ساز  روستائیان، که زمینه  اول، دهقانان وۀدر وهل  وها داخلی غارت هدف مشترك

 که من آنچه. دواند میایران ریشه  که در شود میگیري نوعی فرهنگ غارتی  شکل

شود که از سوئی  مینامم، به ویژه با توجه به عدم امنیت گسترده باعث  میفرهنگی غارتی 

 اش زودن بر ظرفیت و توان تولیديمازاد به دست آمده در درون اقتصاد براي اف

  خودقدرت  چون به قول سیاح فرنگی، ایرانی براي حفظ ثروت و-شود میگذاري ن سرمایه

رسیم  میهاي پایانی قرن نوزدهم   و از سوي دیگر، وقتی به سال- را مخفی کندها باید آن

ن، موجب مهاجرت گسترده نیروي کار از ایران به قفقاز، ترکیه، مصر و حتی هندوستا

 که هست و زیاد هم نیست بخشی از مازاد نیروي کار در آنچهشود که حتی از  می

یعنی این کارگران نه فقط خود و جان خود که از جمله  .اقتصادهاي دیگر به جریان بیفتد

   .توان خویش براي تولید و تولید ارزش افزوده را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند

ایران هم  سرمایه از هاي پس از انقالب اسالمی، فرار سال م قبلی و چه دردوره رژی چه در

 کشورهاي اروپائی  عمدتاًها گذشته مقصد این سرمایه در. به این مصیبت اضافه شده است
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، سرمایه فراري ایرانی به مالزي و ها هاي اخیرتر با توجه به تحریم سال و امریکا بود و در

   . شابه رفتامارات و چین و کشورهاي م

  . ، تعمیق فقر ساختاري آن است ایرانآمد این مهاجرت گسترده براي اقتصاد پی

 رفاه عامه، که ةگریزي نه فقط شامل ادار  نکته دوم اما این است که غفلت و مسئولیت-

 رفاه عامه ارتباطی دوگانه وجود داشت، یعنی نه فقط ةبین عوام و ادار. شود میعامه  خود

از انجام به اداره رفاه عامه براي عوام مهم بود، بلکه بدون عوام آن اداره رسیدن  حفظ و

سازي و حفر قنوات و الروبی قنوات  مسئله تنها این نبود که راه. ماند وظایف خویش بازمی

 مورد نظر، بدون جمعیت کافی، این کارها نیز قابلیت ةدور موجود به نفع عوام بود، بلکه در

کید کرده باشم که نظام اقتصادي حاکم بر أخواهم بر این نکته ت مییعنی . اجرائی نداشت

شد،  میثباتی   منافع عامه گرفتار تزلزل و بیةتوجهی خودکامگان به ادار ایران نه فقط از بی

 نیز به نوبه -ي واگیر ها  بروز قحطی یا بیماري-بلکه تغییرات ناگهانی در جمعیت 

. آمدهاي بسیار ناگواري داشته باشد  ایران پیچون اقتصاد اقتصادي توانست براي می

ترین عامل تولید   عمده- در کنار طبیعت-بشر آن دوره، هنوز کار واقعیت این است که در

توانند جایگزین نیروي کار بشر در فرایند تولید  میئی که ها است و ماشین، به ویژه ماشین

  . ندا هند، به ایران نرسیدا هشدند و یا آنچه که اختراع ا هبشوند یا هنوز اختراع نشد

یعنی، غفلت خودکامگان حاکم . در قرن نوزدهم، ما با چنین وضعیتی در ایران روبرو هسیتم

 مداخالت -ساختاري عوامل برون در کنار شود و میبا لطماتی که به جمعیت ایران وارد 

 فرهنگی و و ماندگی اقتصادي شودکه عقب میي ا ه مجموع-طلبنیروهاي استعمار  میدائ

البته داستان استبداد در . کند میگیري است تعمیق  حال شکل سیاسی ما را از جهانی که در

 که تري دارد آمدهاي اقتصادي ساختار سیاسی خودکامه تاریخچه درازدامن جامعه ما و پی

  .به جاي خویش باید بررسی شود



  سرگذشت ما

اغراق درست است اگر ادعا کنم  بی. یادداشت پیشین گفتم که ما سرگذشت جالبی داریم در

ي از کشورهاي جهان جزو اولین کشورهائی هستیم که شاهد ا همیان بخش عمد که در

  درشوخی نیست. ایم  بودهمان ئی براي نوسازي ساختار سیاسیها  و فعالیتها نهضت

 میالدي، اگر با ٢٠٢٢سال  گذرانیم ولی در میانقالب مشروطه را از سر  ١٩٠٦

نشینان سفارت انگلیس   هنوز همانی است که بستمان يها صادق باشیم، خواستهخودمان 

و گفتم که این سرگذشت توضیح الزم دارد و . اند کرده می طلب ١٩٠٦در تهران در 

  .  چرایش باید بررسی شود

 ایناگر خیلی محبت کنیم یا یقه !  هیچیم؟ تقریباًا هاین راستا چه کرد کنون درولی ما تا

 از دیدگاه ما، معلوم است که اگر چپ باشیم. گیریم و یا آن دیگري را میرجی را دولت خا

شود، حتی کسوف خورشید  اگر راست بزنیم که دیگر نور علی نور می.  مقصرندها چپغیر

گمان  اگر مذهبی هستیم که بی.  باشدها هم ممکن است به خاطر خرابکاري چپ

ها هم، بدیهی است که مذهب در ایران  هبیو براي غیرمذ ها مشکل ما هستند غیرمذهبی

 طور بهمن نظرم این است که تا موقعی که این گونه و . ي ماستها  بدبختیۀهم سرمنشاء

مانیم  میگریزي تمام معتقد به فلسفه کی بود کی بود من نبودم باقی    با مسئولیت-مستمر

 کارمان به سامان -قتلي ها  نه وارسیدن علل و زمینه-گردیم میو تنها به دنبال قاتل 

بعد طولی  اند و مالند که پاسخ را یافته میبراي مدتی، گروهی سرشان را شیره . رسد مین

حرف مرا . یابد میو بدها خوب و این دور تسلسل ادامه  شوند می بد ها کشد که خوب مین

  ! به تاریخ خود ما بنگرید،نپذیرید

یگر زمان آن فرارسیده است که خودمان این اعتقادم که اگر دیر نشده باشد د و من بر

گریزي تاریخی دست برداریم که  انگاري و مسئولیت از این ساده .جلوي آینه بنشینیم

دار شاید، این  دانم گریه میدار یا ن خنده. همیشه دیگران مقصرند و خودمان طیب و طاهریم

ثل هم عمل و راست و لیبرال همه م الهی، چپ و طلب و حزب این راستا سلطنت که در

اند و غیر از  هر کدام از این جماعت را که بگیرید همه قائم به خویش. کنند میرفتار 

شناسند تا چه رسد که برایش حق و حقوقی هم  خودشان کس دیگري را به رسمیت نمی



139 احمد سیف

کنیم که اگر بتوان مسئولیت بدون  میو البته توجه ن). مسئولیت ولی چرا؟(قائل باشند 

وار و به  ي بندها هآن جامعه، جامع تر اي پیاده کرد، عنوان به ذهن نزدیک امعهاختیار را در ج

  !ي آزادا هاي توام با بردگی است نه جامع واقع جامعه

گریزي ما هم  تر شدن جوامع انسانی و بالمآل جامعه ایرانی ما، این مسئولیت البته با پیچیده

نوان نمونه، هستند کسانی که بدشان به ع. تري به خود گرفته است ي بدیعها شکل و شیوه

  یک توجیه ژنتیک پیدا - استبدادزدگی جامعه و فرهنگ ما-آید براي این مشکل ما مین

  .شود میکه اگر این کار را با موفقیت انجام بدهند کارمان دیگر به راستی زار ! کنند

  :اگر مشکل ما ژنتیکی باشد

  .و مشکالت هیچ گناهی نداریم خودمان در پیدایش، حفظ و تعمیق این مسائل -

  .آید مینتمان هم کاري بر به این ترتیب، در رفع این کمبودها نیز، از دس- 

  ي خود در تاریخ داریم؟ها  و نکردهها  پس چه نیازي به بازنگري کرده-

ترین باورهاي نژادپرستانه و  به تباه خراب است ها ولی نه، این دیدگاه که ژن ما ایرانی

ربط  اگر این حرف بی. سره به دور ریخته شودهنگی آغشته است و باید یکختگی فرخودبا

درست باشد پس چرا در چند ماه قبل از انقالب بهمن و چند ماهی بعد از آن همین 

  ند؟ا هکرد می طور دیگري رفتار ها ایرانی

 در ه این ذهنیت استبدادزدا و ب این مقوله استبداداخواهم پیشنهاد بکنم که باید ب میولی 

یعنی با ذهنیتی باز خودمان را روي تخت . ي برخورد کنیما ه جدي و ریشطور بهایران 

  . خودمان بی تعارف باشیماتشریح بخوابانیم و در برخورد ب

  :ایران تفکیک قائل شویم  استبداد درۀقبل از هرچیز ولی،  باید بین دو وجه مقول

نسور، توقیف روزنامه و نویسنده، حبس و  ساواك و ساواما، سا یعنی،ابزار اعمال استبداد،

   .شکنجه وکشتار مخالفان

  .ذهنیت استبدادي تفکر یا فرهنگ یا

  :گذارد منظورم از فرهنگ استبدادي هم فرهنگی است که مشخصات زیر را به نمایش می

  اعتقاد به حق و حقوق فردي بی

  بین بین، یا خود مقدس خود حقیقت
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  .ش، سیاه وسفیدبین نگرۀنگر، ثنویت در عرص دوگانه

 یعنی در موارد … با یکدیگر، در زمینه جنسیت، مذهب، زبان، ها اعتقاد به برابري انسان بی

  کامالًها داشتن اگرچه تفاوت. رسیم به نابرابري میکنیم بعد  میبسیار از تفاوت شروع 

ه وجهی از ب.  استبداد در جامعه استۀزمین طبیعی و عادي است ولی اعتقاد به نابرابري پیش

  .ترین است به اختصار خواهم پرداخت  مهمآن که احتماالً

  گریز ورزي و مسئولیت اندیشه ناتوان از تفکر و

ي این فرهنگ یا این ذهنیت استبدادي وجود داشت،  ا هام که وقتی در جامع این عقیده بر

این همان . دپی آن به وجود خواهد آم ناپذیري در  اجتنابطور بهاعمال استبداد هم  ابزار

حتی سطح باال هم در ایران از آن تحت عنوان تکرار  يها روایتی است که در صحبت

هاي  نگري شود سطحی می تکرار آنچه! تاریخ که تکرار شدنی نیست. برند میتاریخ اسم 

 هم این است که ما که تمایل عجیبی داریم به اش دلیل. خود ماست و اشتباهات متعددمان

 احمد شاملو، ملتی یاد زندهیا به قول . یما ه خودمان برخورد کردامتر بتبرئه خودمان، ک

اگر بخواهم این نکات را به تاریخ معاصر خودمان ربط بدهم ! حافظه تاریخی یم بیا هشد

 انقالب مشروطه و انقالب -توان گفت که ما در این دو انقالبی که در باال نام بردم می

  درتیم، بلکه تنها ابزار اعمال استبداد را عوض کردیم یا به ذهنیت خودمان نپرداخ-اسالمی

 از - سلطنت مطلقه را– تنها زمینه پذیرش یک نوع خاصی از استبداد را این انقالب آخري

طول این انقالب، استبداد را نفی نکردیم بلکه، به این   به سخن دیگر، ما در.دست دادیم

 و خوب، روشن .گر جمع شدنی نیستیماصی از آن دینتیجه رسیده بودیم که با شکل خ

  .از راه رسیداستبداد و خودکامگی   و اشکال جدیدتراست طولی نکشید که ابزار تازه و جدید

  است؟خوانم این همه مهم  می که من فرهنگ یا ذهنیت استبدادي آنچه اچرا برخورد ب

نستن حق یعنی وقتی پذیرفته شود که دا. به نظر من، این پرسش پاسخ سرراستی دارد

ها با یکدیگر  همگان نیست و یا افراد در اندیشه و بیان اندیشه خود آزاد نیستند، یا انسان

برابر نیستند، خوب، طبیعی است که بیان بیرونی این باور، سازماندهی سانسور و گرفتن 

  . ي دیگر استها بستن روزنامه و مجله و ستمگري هنرمند و نویسنده و
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بین،  گانه باشم، و در ضمن دو» مقدس«خودم و براي خودم حداقل، دیدگاه   من دروقتییا 

چرا؟ ! خواهم گردنش را بزنم مینویسد من  میبدیهی است که وقتی کسی بر کار من نقد 

آن کس که بر من  ذهن خودم تجسم حقیقت محض باشم، بدیهی است که وقتی من در

وظیفه « و من حتی شود می تجسم دروغ محض - باز در ذهنیت من-نویسد مینقد 

ایران  یعنی این بیماري نقدستیزي که در!  بیایستم» دروغ«دارم تا در برابر » اخالقی

یعنی، ایران به یک . آید می اینجا از - به نظر من-دار و گسترده دارد ي بسیار ریشها هسابق

بته مان، ال براي هر کدام. ایم ما همه براي خودمان مقدس. تعبیر، سرزمین مقدسان است

یعنی اگر کسی بر آنها هم نقد بنویسد، باز ما دلمان . اند دیگرانی هم هستند که مقدس

ها در این  کنید که همین طور بدون این زمینه میآیا فکر . را بزنیم گردن منتقد خواهد می

ایم نه  ما نوکر خان«، یا این که »دهد بر باد میسبز  زبان سرخ سر«: گوئیم میفرهنگ 

  .ها و چه بسیار از این نمونه» ننوکر بادمجا

خدمت خواننده ارایه  نگرش ةتوانم از عملکرد این شیو میاما، نمونه دست به نقدي که  و

براي .  شاملو در دانشگاه برکلی استیاد زندهخورد ماي ایرانی به سخنرانی بدهم شیوه بر

 نیست که آیا  هم مهم به این کار ندارم و اصالًمنظور من در این نوشتار، من اصالً

  کسانی که درۀ ولی اگر به قول هم، فردوسی درست بود یا غلطدر بارةهاي شاملو  حرف

اندر فواید آزادي و دموکراسی شعار  ، این همهها ایران و بیرون از ایران در میان ایرانی

اعتقاد داریم و فقط شعار توخالی » حصر اندیشه حد و آزادي بی«به راستی به  دهند، ما می

 تواند کامالً می که ئیها دیدگاه هر نظري داشته باشد، حتی دهیم، او حق داشت مین

ما هنوز . کس دیگري هم داراي این حق است  به همان صورتی که هرنادرست هم باشد

. ي خاص خودش را داردها یم که عمل کردن به آزادي و دموکراسی هزینها هدرك نکرد

حاال بماند که . هائی که با آن موافق نیستیم چه  آن و گوش سپردن به شنیدن هزینهیعنی

 شنیدن -غیر از این   که درست است یا حداقل عیوب کمتري دارد،آنچهبراي رسیدن به 

 ولی وقتی این سخنرانی انجام شد، شما بنگرید چپ و.  هیچ راهی نیست-ها  سخنۀهم

 - براي کوبیدن شاملومرزي و تبعیدي پرست، لیبرال و سنتی، درون الهی و شاه راست، حزب

شما وقتی به . رسیدند» وحدت«نقاره به   با بشکن و- بودشان هاي او که حق نه نقد حرف
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شوید نه این که وحدت بر سر این بوده باشد که همه  کنید متوجه می میهمین تجربه نگاه 

دیدگاه مشابه  در فرهنگ ایران مختلف بر سر فردوسی و جایگاهش هاي این دیدگاه

وحدت نظر به راستی در . کنید میخیر اگر چنین فکر کنید به گمان من، اشتباه ! دداشتن

یعنی نکته این نبود که فردوسی جایگاهش در . ورزي در ایران بود  سرکوب اندیشهۀعرص

)  شاملواینجادر ( تاریخ ما چیست، بلکه وجه مشترك این دوستان این بود که انسان ایرانی

 در -مگر از همان اوایل کار. دلیل من هم بسیار ساده است. نداردحق اظهار نظر آزادنه را 

 که به این پیر ها چه دشنام.   به فردوسی کم جفا شده بود-طول حاکمیت این رژیم تازه

ها حذف کردند ولی هیچ کدام از این  حتی اشعار او را از کتاب توس نداده بودند و

ها چه  ردند تا بگویند که آقایان، خانمفردوسی در داخل و خارج زبان باز نک» عاشقان«

 اش ها پاکسازي چرا از کتاب. است این پیر توس یکی از مفاخر فرهنگی ماست خبرتان

. کند میوضع بالکل فرق  افتد، میمثل شاملو   میولی وقتی کار به اظهار نظر آد! کنید می

ملو باقی مانده بود که ي از زندگی شاا هبدون این که وارد جزئیات بشوم، به واقع کمتر جنب

 ، خط واش نگاري ، روزنامهاش شاعري. در این یورش به آزادي عقیده انکار نشده باشد

نقادي رشد  خواهید نقد و میخوب، در این فضا، شما  … خالصه همه چیزش…اش ربط

و آن وقت، شما یک نمونه تاریخی به من نشان بدهید که . کند میبکند؟ بدیهی است که ن

ي، کشتی نقد و نقادي این گونه به گل نشسته باشد و فرهنگ جامعه در خود ا هدر جامع

 مان آوردهاي فرهنگی  دستدر بارةاین که ما با تقدس گذشته و اغراق ! نپوسیده باشد

.  دهد می را تغییر نها که واقعیت کنیم مییم و ا هسرمان را مثل کبک زیر برف کرد

 -گران بر ما نیست اش هم گناه حکومت  که تمام-خواهید در این فضاي فرهنگی خفه  می

  !ورزي کنیم اندیشه

ایم؟ چرا این  و اما پرسش اساسی این است که چرا در ایران ما همیشه با استبداد روبرو بوده

  یا این فرهنگ حاکمیت داشته است؟ ایم؟ یعنی چرا همیشه در ایران این تفکر و چنین



  ماجان  سختما و این استبداد 

هیچ  دهد که در می نشان مان به تاریخ گاهین کردم که هاي پیشین اشاره دداشتیا در

برخالف . ایم اي نداشته ها حق و حقوق به رسمیت شناخته شده ي از آن، ما ایرانیا هبره

تفاوت  شود وضعیت ما در ایران قبل از اسالم و بعد از اسالم میدیدگاهی که گاه تبلیغ 

ئی باشد ولی در ها البته که در جزئیات ممکن است تفاوت. چشمگیري در این عرصه ندارد

  .اصل، تفاوتی نیست

 که اغلب از آن مستفاد آنچهتاریخ هر چه باشد برخالف بگذارید به اشاره بگویم که 

دان  وظیفه دشوار یک تاریخ.  نیستي گذشتهشود روایت و بازگوئی حوادث و رویدادها می

  درآنچهیعنی توضیح بدهد که . توضیح بدهد ی رااین است که چرائی یک حادثه تاریخ

درون یک نظام  گذرگاه تاریخی اتفاق افتاده است چرا افتاده است؟ چه نیروها و عواملی در

این نگرش  اگر .بودند و چگونه عمل کردند بیرون آن خواهان این تغییر و چه عناصري در

ذهنیت  ي ما درها مانیم البته که یافتهب عمل وفادار به آن در  بگیریم و اگربکاربه تاریخ را 

 که شاید با تسامح بتوان آن را حافظه تاریخی آنچهشود  ماند و می میتاریخی ما باقی 

  کنیم؟ مییم و چه ا هولی ما چه کرد. خواند

و دلیلش هم به اعتقاد من این است که . یما هزیادي نکرد دهم که کار میپیشاپیش جواب 

حق و  هائی هستیم بی  به بار بنشیند، انسانمان حافظه قرار است درهمین تاریخی که  ما در

بار . گذرانیم میروزگار » بردگی عمومی«یک  ي مختلف درها حقوق که به شکل و صورت

یعنی به یک عبارت در-گریزي است ما مسئولیت  میحق و حقوقی عمو این بیر ِو ب  

این چنین است، خوب روشن  وقتی ایم نه فاعل تاریخ و ذهنیت خویش ما مفعول تاریخ

 ها این حوزه  دراینکه. دانیم میافتد را ن میچه که اتفاق  است، چرائی و چگونگی آن

حق و حقوقی  به یک تعبیر، با این بی. ندارد  میکنیم به گمان من ابها میکنجکاوي ن

 -گرانخوب به ما چه که دی. توانیم نقشی داشته باشیم میشده و سراسري ما که ن میعمو

  ند؟ا ه چه کرد-از مابهتران

،  به ایران و حتی در ذهنیت ما تداوم استبداد در چرائی همیشگی بودن وبراي بررسی 

  :توان به سه عامل اشاره کرد میگمان من، 
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  کاري ذاتی انسان ایرانی باور به تبه: عامل اول

 دوردست تاریخ، از همان. حق و حقوقی عمومی، مشکل دیگري هم داریم این بی عالوه بر

. کار دانستن مردم استوار بوده است فرض تبه پیش ایران زمینه فلسفی باورهاي ما بر در

 که مردم به سبب - و من مطمئن نیستم که هنوز نداشته باشیم-یعنی، ما اعتقاد داشتیم 

به همین خاطر، . شر و تجاوز به یکدیگر گرایش دارند سرشت و خوي آزمندشان به فساد و

  . آنان کنترل اعمال شود  این که مردم از شر یکدیگر در امان باشند الزم است بربراي

قبل از آن که شواهدي ارایه بدهم اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم که در این دیدگاه، 

 -شبان”اد مختاري ی ه که زندآنچهبرخورد به ماي انسان نه فقط دیدگاهی است بر مبناي 

آزار نیستیم بلکه یک   ما حتی، در این نگرش یک رمه گوسفند بیخواند بلکه می» رمگی

سفانه هم در أمت. کنیم میایم که اگر کسی مواظب ما نباشد، یکدیگر را تکه پاره  گله گرگ

متون پیش از اسالم و هم در متون بعد از اسالم شواهد زیادي از گستردگی این نگرش 

 زمینه اعتقاد عملی به نابرابري را ین ترتیب، به ادر ضمن در نظر داشته باشید که. داریم

را کنترل بکنند و در سوي دیگر،  در یک سو از ما بهتران هستند که باید ما. یما ههم چید

. حق بودن با هم برابریم  که غنی و فقیرش در هیچ بودن و بی- یعنی رعیت -بقیه ما 

این گفته منصوب به بهرام آن وقت . منظورم از هیچ بودن در واقع هیچ حقی نداشتن است

و سلطان عادل باید با رمه خود به »  ما بود…رعیت ما، رمه «کند که  میگور معنا پیدا 

. تر است  رمه دیدن ما بسی روشنگرانهمبنی برالبته شواهد و اسناد . 70عدالت رفتار کند

بر »  خداۀسلطان خلیف«محمد غزالی ضمن تبلیغ حق شاهان در سیاست کردن، چون 

هیبت او چنان باید که چون رعیت او را از دور ببیند نیارند «دهد که  میین است ادامه زم

زیرا که این خالیق امروزینه،   ما بدین سیاست و هیبت بایدۀو پادشاه وقت و زمان برخاستن

رحمتان است و نغوذباهللا اگر  ادبان و بی شرمان و بی  بیۀاند که زمان نه چون خالیق پیشین
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شک ویرانی جهان بود و به دین و دنیا  قوت بود بی بی ر میان ایشان ضعیف وسلطان اند

سال، چندان زیان ندارد که یک ساله جور  المثل صد و جور سلطان فی زیان و خلل رسد

ایزد تعالی برایشان سلطان قاهر  و چون رعیت ستمکار شوند رعیت بر یکدیگر

به دید غزالی جور و ستم صد .  ذکر است این عبارت قابلةدر بارچند نکته  . 71»…بگمارد

ساله سلطان به قدر ستمکاري یک ساله رعیت بر یکدیگر زیان و نقصان ندارد و از آن 

شد حداقل در حیطه نظري  می -شود میمشخص ن اش زمان که -گذشته، اگر در گذشته 

انه زم« معنی ندارد چون ها به محدودیت ستمکاري سلطان باور داشت االن آن محدودیت

  .  است» رحمتان ادبان و بی شرمان و بی بی

حسین به سلطنت از این هم فراتر رفته   جلوس شاه سلطانۀخطب باقر مجلسی درمحمد

غروب «داند و حتی مدعی است که خداوند بعد از  میسلطنت را ادامه نبوت و امامت شیعی 

قالید فرمانروائی و م«گزیند و  سلطانی رحیم از میان بندگان برمی» خورشید سپهر نبوت

، مجلسی ها همه حالت از آن گذشته، در. سپارد می را به دست او »مفاتیح کشورگشائی

 ۀاگر سلطان به عدل رفتار کند که وظیف. معتقد به اطاعت محض رعیت از سلطان است

پادشاهان برخالف روش صالح و عدالت  اگر«و  ابناي روزگار دعا به جان سلطان است

باید نمود که خدا ایشان را  میباید کرد یا خود را اصالح  میي صالح ایشان باشند دعا برا

شود، در این حالت هم  می حتی وقتی سلطان ظالم اینکهآموز  عبرت. 72»به اصالح درآورد

گناه ظالم بودنش هم چنان به گردن مردم است و باید خود را اصالح کنند تا سلطان هم 

زیست هم حامل همین نظر بود که  میه زمان قاجار مال احمد نراقی که ب. اصالح شود

کشفی یکی دیگر از هم . 73 رعیت در همه حال، دعا کردن به جان شاه استۀوطیف

 چهل سال بهتر از رعیتی که ۀسلطان ستمکار و جورپیش«روزگاران قاجار معتقد بود که 
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رسرشت درنده کید بأولید طرطوشی با ت  ابن74»مهمل و سرخود باشند در یک ساعت از روز

ها، وجود سلطان در زمین را بسان وجود خداوند براي نظام عالم ضروري  و خودخواه انسان

چونان «شود که انسان بدون سلطان،  میاو حتی از این نیز فراتر رفته  و مدعی . داند می

بلعد و اگر سلطان قاهري نداشته باشند،  میهستند که بزرگشان کوچکشان را  ماهیان دریا

  75»گیرد رشان سامان نمیامو

زیسته است مدعی  میابوالحسن آمدي که نزدیک به دو قرن بعد از امام محمد غزالی 

هر گاه در میان مردم سلطانی وجود «دهد که  میشود که بررسی تاریخ اسالم نشان  می

اند که بعضی را از شر  ي بودها هنداشت، مردمان چونان گرگانی درنده و گوسفندان پراکند

داشتند و نه واجبی را عمل  نه دین و سنت را نگه می. ی دیگر بقا و امان نبودبرخ

 شواهدي دیگري ارایه نمایم، بد نیست تا به همین جا، آنکهپیش از . 76»نمودند می

  .آمدهاي این نگرش را فهرست وار بررسی کنیم پی

  ضرورت کنترل -

رت گیرد تا چون باید حداکثر دقت صو. مندي ساالري به جاي ضابطه رابطه -

 . هستند به قدرت نرسند» ناباب«کسانی که 

به استراق سمع و جاسوسی » مشروعیت بخشیدن«سازي براي پذیرش و  زمینه -

 .»ست کشف و با آنها مقابله کنندها ئی را که در ذات انسانها  و حسادتها کینه«تا 

ثل سباع بر و هرآینه یکدیگر را م«البته روشن است که اگر این اقدامات صورت نگیرد، 

شوند و عالم را به هرج و مرج  میدرند و به فساد و افناي یکدیگر مشغول  میماهیان بحر 

  77.»گردانند میو نظام را مختل ] کشانند می[
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. گذارد العلوم به زبان دیگري همان دیدگاه را به نمایش می امام فخر رازي در جامع

ها اغلب به  تماس و ارتباط انسان«ن که ایرا تر است یعنی نه فقط در دیدگاهش اندکی کلی

جامعه نیازمند « این تقسیم کار، ۀو در نتیج» انجامد میستم و تجاوز به حقوق دیگران 

امام فخر . ».ها را از ظلم به یکدیگر بازدارد که این، کار پادشاه است است که انسان مینظا

  78کند  خدا بودن پادشاه را تکرار میۀرازي نیز مانند غزالی خلیف

پادشاه «به عقیده او، . گوید میتر سخن  صریح تر و الدین رازي در مرصادالعباد روشن نجم

و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشد و بعضی میش و . چون شبان است و رعیت چون رمه

آفت او زایل ) شبان(قرن حیفی کند و تعدي نماید،  قرن، صاحب قرن خواهد که بر بی بی

دلیل لزوم « از متفکرین قرن هفتم هجري هم بر این باور بود که  هجماع ابن .79»کند

البته . 80»دارد میهاست و او آنان را از ظلم به یکدیگر باز  سلطان خوي تجاوزگري انسان

 در بازخوانی این آنچه. کند می کفایت نمونه بسیار زیاد است ولی همین چند مورد فعالً

 و ورزان ما نه فقط براي ساختار حکومت استبدادي شهآموز است این که اندی  عبرتها نمونه

ي ا هند بلکه براي این ساختار عملکرد ویژا هتراشید» منطقی« در ایران یک توجیه خودکامه

گوید این عملکرد به واقع جلوگیري از  میجماعه  همان گونه که ابن. ندا ههم در نظر گرفت

 این نگرش در بارةترین مباحث را  صریح وترین  البته مفصل. ها بر یکدیگر است ظلم انسان

توان خواند که در  الملک می  نوشته خواجه نظامنامه سیاستبه انسان ایرانی در کتاب 

به سخن دیگر این تمایل به بزهکاري . است» خروج خوارج«سرتاسر کتاب، خواجه نگران 

در صورت   وبرش کاري غیر از پائیدن هاي دور و به قدري زیاد است که سلطان و آدم

در راستاي همین نگرش کلی است که براي نمونه خواجه . لزوم سرکوب مردم ندارند

ایزد تعالی در هر عصري و روزگاري یکی را از میان خلق برگزیند و «گوید  میالمللک  نظام

و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز  او را به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند

ها و چشم  و هیبت و حشمت او اندر دل در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند وبندد 

                                                 
 ٢٩ ، ص١٣٨٠ تهران -ایران  استبداد در– قاضی مرادي  به نقل به نقل از حسین78
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و بقاي دولت  باشند  میو امن ه گذارند میتا مردم اندر عدل او روزگار  خالیق بگستراند

پادشاه نیک پدید آید و اهل فساد را مالش «و یا به قول خواجه، . 81»…خواهند  میه

سلطان کدخداي جهان «رود که  می پیش آنجاگویم خواجه تا  البته این را هم ب82»دهد

ئی از نظریاتش ها غزالی که پیشتر به گوشه.  83»جهانیان همه عیال و بنده اویند«و  »باشد

اشاره کرده بودم، در توجیه حاکمیت استبدادي ایران حتی قدم فراتر گذاشته معتقد است که 

برگماشته خداي است بر خلق «و چون روي زمین است   هیبت خداي برۀسلطان که سای

به عبارت دیگر،  حتی وقتی در جامعه شر . »محل صدور شر باشد«تواند  می، ن»خویش

امروز بدین «این است که  کارآمدي این نظام مستبدساالر، بلکه، نه غیراش داري دلیل

رداریم و کماست و هم چنان که بد رود اندر خور می بر دست و زبان امیران ما آنچهروزگار 

 به تناقضی که در فعالً.  84».…خیانت و ناراستی و ناایمنی، ایشان نیز ستمکار و ظالمندبا

پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او  میورزانی چون غزالی وجود دارد ن دیدگاه اندیشه

وجود یک شبان نیست، با این همه، وقتی که  کار نباشند دلیلی بر اگر مردم به ذاته تبه

خود که به قول بهرام گور، » رعیت«لطان یا همان شبان به جاي این که عادل باشد و با س

شود باز هم گناه همین مردم  میکند و ظالم  میرمه او بود، به عدالت رفتار کند، ستمکاري 

 بلکه خودکامهیعنی نه گناه از نظام فردساالر و .  استشان در خور بینند میاست که هر چه 

کوشند  میخواهم بگویم که کسانی چون غزالی نه فقط  می مردم است، یعنی باز گناه از

اش  هاي مخربآمد پیکوشند که آن را از همه  میدر ایران توجیه نمایند، بلکه  استبداد را

این فضاي فلسفی، نگرشی انسانی شکل  دارید که در  خوب شما انتظار.نیز تبرئه نمایند

                                                 
81
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سفانه این گونه أمت. افتد دربیاورد میز آنچه که اتفاق رمز و را از بگیرد که بخواهد سر

  .اي کاش، تنها همین بود. شود مین

  

  . تراشی است مقدس  ممنوع کردن شک وعامل دوم، در این مصیبت تاریخی ما، 

سازي براي ممنوع کردن شک است  ایران زمینه  عامل دوم پیدایش و تداوم خودکامگی در

آنجا وجود ندارد و هرجا که آزادي نبود،  ادي درو هرجا که شک ممنوع شود، آز

  . پذیري هم نیست مسئولیت

 فر شاهی و برگزیده بودن شاهان و نکات مشابه داریم در بارةئی که ها  به داستانعجالتاً

 مان ولی نکته این است که اگر ماي ایرانی، در ذهنیت تاریخی خود، همه. پردازم مین

 از تا یک آقا باالسر، تا در صورت لزوم بر سرمان بکوبد کار بوده باشیم و نیازمند تبه

 از -تواند  میستمگري ما بر یکدیگر جلوگیري نموده باشد، روشن است که این آقا باالسر ن

  . مثل خودمان باشد-گویم مینظر مشکالت اجرائی این نگرش 

  ما زور بگویداگر این آقا باالسر مثل خودمان باشد که بخواهد به.  هم ساده استاش دلیل

 خواهیم انجام بدهیم،   می- براساس این دیدگاه -» طبیعت خود«بنا بر   کهآنچهو نگذارد 

زنیم پدرش را در  میشویم و  می انجام بدهیم، طبیعی است، ما هم دور یکدیگر جمع را

ها را در این فرهنگ پذیرفتیم، این  به سخن دیگر، وقتی بزهکاري ذاتی انسان. آوریم می

 یعنی اعتقاد به یک عامل بازدارنده، به صورت مقام یا شخصیتی جدا از خود - ل دوم عام

  . شود میناپذیر    نیز اجتناب-ما

یم؟ یا به سخن دیگر، این مشکل را چگونه براي ما ا ه تاریخ خود چه کردةولی، در گستر

  ند؟ا هحل کرد

» حل«ق مذهب و سلطنت ایران این مسئله با تلفی به گمان من در ذهنیت تاریخی ما در

  . شده است

شاهان نیز در این  کنیم و البته خود میدر ایران قبل از اسالم، شاه را به اهورمزدا نزدیک 

 را ها نوشته وقتی آدم این سنگ. ندا هنوشته به جا نگذاشت باره کم براي ما کتیبه و سنگ

 با اهورمزدا در ارتباط او حرجی نیست اگر گمان کند که این پادشاهان دائماً خواند بر می
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  در اغلب موارد ادعا بر این است که من فالن کار را چون اهورمزدا از من خواست -ندا هبود

مدرك نزده باشم بنگرید داریوش در کتیبه  براي این که حرف بی. این قبیل م و ازا هکرد

  :گوید میبیستون چه 

ریوش شاه گوید اهورمزدا  دا… که داریوش را شاه کرد…خداي بزرگ است اهورمزدا«

من . مرا شاه کرد. چون این سرزمین را آشفته دید پس از آن، آن را به من ارزانی فرمود

یا در کتیبه 85» .…به خواست اهورمزدا من آن را در جاي خودش نشاندم. شاه هستم

 به کردن آن فرمان از طرف من داده شد اهورمزدا انجام آنچه« خوانیم، میشوش داریوش 

از آن . 86» من کردم همه را به خواست اهورمزدا کردمآنچه …را براي من نیک گردانیدآن 

این باور بود که از نسل ایزدان است و  دانیم که پادشاه ساسانی بر میگذشته این را نیز 

او از جانب خدا، اورمزد، مهر «.  هم گواه آن استها  و سکهها همان گونه که دیدیم، کتیبه

کرد تا خود را به خدا شبیه سازد،  میاز این گذشته سعی . شد میاهی منصوب یا آناهیتا به ش

از همان زمان …. دهد می نشان ها  و سکهها همان طور که شکل تاجش در نقش برجسته

  87» …شویم میرو  اردشیر با تاج برج شکل که از تاج اورمزد الگوبرداري شده است روبه

و کار  به جائی ) اهللا ظل( » سایه خدا« و » عالمۀقبل «شود میدر ایران بعد از اسالم که شاه 

شود  میشاه  مسعود میرزا پسر ناصرالدین. کنیم میرسد که ما حتی سایه سلطان هم پیدا  می

رسد که حتی وارد حوزه  میاندیشه ما به جائی  تراشی در السلطان و کار این مقدس ظل

در این . » که حاکم ببرد دیه ندارددستی را«شنویم که  میشود و ما  می ها المثل ضرب

مقدار که  صورت وقتی حاکم به این صورت از دسترس بدور باشد آن وقت این بندگان بی

توانند به او بگویند که  می، شان نه اختیار زبانشان دست خودشان است و نه اختیار زندگی

شود و  میي تراشی یواش یواش ملی و سراسر و البته این مقدس.  ابروستاش باالي چشم

گوئید  می! شود میهمان طور که پیشتر به اشاره گفته بودم، ایران عزیز سرزمین مقدسان 
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آید؟ البته مقوله  میببینید چه پیش .  نقد بنویسیدتان نه، بردارید بر کار دوست سی ساله

 وقتی در - یعنی حقیقت در برابر غیر حقیقت، یا نقد در برابر نفی -بینی هم هست  دوگانه

خود » نفی«است که باید به » طبیعی«معنی بدهد،  ذهن انسان ایرانی نقد نفی

 در ذهن ها ولی مشکل در این است که معناي خیلی از این واژه!! العمل نشان بدهد عکس

تراشی ملی ما هم این است  آمدهاي مقدس یکی دیگر از پی. ما روشن و مشخص نیست

  درخصوص بهو این دیدگاه . بین ما حالت کیمیا دارد انتقاد از خود در خصوص بهکه انتقاد و 

کنند درست است اگر چه  مییعنی هر کاري که . پردازان ما خیلی حاکم است میان سیاست

آمدهایش این   یکی از پی!!! درجه با یکدیگر اختالف دارد١٨٠در موارد متعدد این کارها 

بازد و خوب، طبیعی  می گذرد رنگ میما   که درکنارآنچهاست که کوشش براي درك 

این میان چون جیب مسکین تهی است و تهی باقی   در- انسان ایرانی-است که ذهنیت ما

  .ماند می

 تحلیل طبقاتی و مبارزه در بارةایران عزیز، جامعه ما با همه مباحثی که   دربه این ترتیب،

  . طبقاتی و امثالهم هست همیشه به دو گروه منقسم بوده است

 در این مخروط  کهصاحبان قدرت  یعنیها  یا به اصطالح معروف، خودي-ها باالیی

و در این ساختار، تنها . گوید میاجتماعی ایران که هر الیه به الیه زیرین خود زور 

گوید، شاه است یا هر کس دیگري که در  میشود ولی به همگان زور  میکه زور ن میمقا

والیت « و رفتن شاه، این مقام به ١٣۵٧ پس از سال -صدر این مخروط نشسته است

  .رسیده است» فقیه

نمود این . حقی کامل با هم برابرند  یا بقیه که وجه مشترکشان این است که در بیها پائینی

شاه به همان راحتی  شود که به عنوان نمونه، ناصرالدین میدر جامعه این   میحقی عمو بی

تواند در مراسم گردن زدن چند دله دزد که نشست و  شراب مفصلی نوشید تا مست کند و ب

  به همان راحتی - گردن اعتمادالسلطنهاش  راست و دروغ- شرکت نماید درباري شخصاً

و آبی هم از آبی تکان  کنند میدهد و این کار را هم  میدستور رگ زدن امیر کبیر را 

م حکم صالبت تما آن مملکت با قدرت و  سال بر۵٠قاتل امیر هم براي . خورد مین

آید و تازه بعد از آن هم،  میراند تا سرانجام با گلوله میرزا رضاي کرمانی از پا در  می
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عمل، یعنی در این چنین ساختاري، نه  هم در  میحقی عمو این بی!! شود شاه شهید می

البته پذیرش . اظهار عقیده آزادي دارند جان در امان بود و هست و نه مال و نه ایرانیان در

زند که وارد حوزه  میچنان در تاروپود باورهاي ما ریشه  حقی عمومی، آن این بی

شود و به   می-ي استا ه که به گمان من بازتاب فرهنگ اجتماعی هر جامع-ها المثل ضرب

. »وقت بخواند، باید سرش را برید مرغی که بی«گوئیم  می، ما همین خاطر است که مثالً

  .گیریم میرائی این کار را به پرسش نناگفته روشن است که هیچ گاه نیز چ

زیسته است، رابطه دین و سلطنت را نیکو بیان  میابن قتیبه که در قرن سوم هجري 

گوید که دین اساس و پایه پادشاهی است و پادشاهی هم حافظ دین و ادامه  میاو . کند می

ت نشود از ماند و البته اساس هم اگر محافظ میدهد که پادشاهی بدون اساس باقی ن می

 اساسی نداشته آنچهبه تحقیق، آنچه محافظتی نداشته باشد ضایع و «دست خواهد رفت، 

  88»شود میباشد، ویران 

مرکز خود قرار   شریعت هیچ حق درةبی قاعد«گوید،  میمالحسین واعظ کاشفی هم 

 البته فردوسی گرانمایه هم به» شرع و دین نظام نپذیرد  سیاست، کارۀنگیرد و بی ضابط

  :فرماید میپیوندد و  میقافله 

  نیاز است دین پادشاه بی نه از

  نه بی دین بود شاه را آفرین

خداوند «شود که  میزند به سیم آخر و مدعی  میهمین راستا، ابن ازرق به تعبیري  در

روزبهان خنجی . »دارد میمعاصی باز  وها  سلطان آدمیان را بیشتر از قرآن از بديۀوسیل

دولت «به نظر کشفی، . »هیچ امر پادشاه را ضرورتر از حفظ شریعت نباشد«معتقد بود که 

و » شود میتنها نیازمند دین نیست بلکه نیاز دین به دولت شدیدتر است و بدون آن ضایع 

امارت و سلطنت بدون دین طریقه معیشت و معاشرت «نویسد  میرود که  میتا آنجا پیش 

  . 89است» الوقوع غیر متحقق«طنت، البته دین هم بدون سل. »حیوانات است

                                                 
  ٩٢ ص ١٣٨٤نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، : فر  از سید محسن طباطبائی88
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به اعتقاد من، این تلفیق مذهب و سلطنت از جمله به این خاطر الزم است تا ابزارهاي 

یک  در که در عین حال براي اداره امور» ترس«الزم براي همگانی و سراسري کردن 

نکته این است که در این چنین .  الزم است، فراهم شودخودکامهحاکمیت و فرهنگ 

ترین شکل فرمانبرداري منفعالنه الزم است و این فرمانبرداري  ومت و فرهنگی، کاملحک

ي ها  به زمینه- نیروهاي سرکوب و اعمال قهر دولتی-منفعالنه، عالوه بر ابزارهاي الزم

 به مانند روغنی ها به سخن دیگر، وجود این زمینه. فرهنگی مناسب هم نیازمند است

  همین ترس و-»هیبت«به گفته ابن طقطقی، . 90کند مییل عملکرد این ابزارها را تسه

 حافظ نظام سلطنت است که به این وسیله -از آن سخن گفته بودم ي که پیشترا هواهم

ابن قتیبه به شیوه . شود میو از آزمندي رعیت جلوگیري  ماند نظم جامعه محفوظ می

ش هم ا هکند و استعار میکند و سلطان را به آتش تشبیه  میدیگري بر همین نکته تاکید 

هم  سوزاند و البته که آتش منشاء نور مینزدیک شد چون » آتش«این است که نباید به 

 اندیشمندان اینکهنکته جالب . ماند میهست و البته اگر نور نباشد، زندگی آدمیان لنگ 

 اینکهند ولی در ا کرده شیعه، سلطان را مقید به دستورات دین، عدالت و اعتدال می

 هم این بود اش دارد، محدودیتی وجود نداشت و دلیل مین مطلق است و بحث براش قدرت

                                                                                                       91»در غیر این صورت اختالل در هیبت سلطانی و بالتبع نظم کیهانی پیش خواهد آمد«که 

  . عرض بکنمتان  خدمتن  جاتا به همیام را از بررسی  گیري اجازه بدهید که نتیجه

الملک، سلطنت تقدیري الهی است که تحقق آن  یم که به ادعاي نظاما هاول، پیشتر هم گفت

داند  میبودن شاه را نشانه آن » اهللا ظل«خارج از تدبیر بشر است و غزالی نیز فراتر رفته و 

 شدن و آمد این قدسی و اما پی. است» مقدس و تکلیف شرعی«که اطاعت از او نیز 

  92»عدالتی موجود با مشیت الهی است قضا و قدري شدن توجیه ظلم و بی«تراشی،  مقدس

اغلب موارد، بزرگان عرصه   دري ما در طول تاریخ این بود کهها یکی از شوربختیدوم، 

که به انتقاد از ی هم بودند فرزانگانند و حتی اگر، ا هاندیشه ما مدافعان این نظام معیوب بود

                                                 
  )گلیسیبه ان ( ٣٣- ٢٣، صفحات ١٩٧۵القوانین،  روح: بنگرید به منتیسکیو 90
  ١٠٧-١٠٣ صص ١٣٨٤نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، : فر  از سیدمحسن طباطبائی91
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 نه کلیت این نظام بلکه - برآمده بودند و اي بسا حتی جانشان را برسرآن گذاشتنداین نظام

ه این صورت درآمد بیعنی در اغلب موارد انتقاد . نده بود اجرایش را به نقد کشیدةتنها شیو

 نه این که یک نفر نباید اختیار جان و مال -که شاه باید عادل باشد و به عدل رفتار کند

 هیچ گاه به ریشه خودکامهیعنی ما در انتقادمان از این نظام . بگیردمردم را در دست 

در سطح ماندن باعث . نامه نوشتیم دایم اندرزطور به نرفتیم بلکه در سطح ماندیم و تفریباً

ماند و البته بولی خود استبداد باقی  دني بروز استبداد در ایران تغییر کها شد که تنها شیوه

ش به اعتقاد من، همین خالی بودن ا هي عمدها یکی از هزینه .ندیش هم باقی ماها هزینه

  .سرمان آمده است  که برآنچه تاریخی ماست از چرائی ۀحافظ

را تحمل   میحقی عمو  که خوب، ماي ایرانی چرا این بیآید می این سئوال پیش اینجا در

  یم؟ا هتاب آورد کرده و



  ما میحقی عمو ذهنیت جمعی و بی

را تحمل   میحقی عمو شین پرسیده بودم که خوب، ماي ایرانی چرا این بییادداشت پی در

در ذهنیت که من براي این پرسش دارم این است که  یم؟ پاسخیا هو تاب آورد کرده

یعنی من ایرانی . شکل نگرفت» من«تاریخی من و شماي ایرانی، به دالیل گوناگون، 

فروختیم که فردگرا نیستیم و از این البته کلی هم به این فخر . ما هبود» ما«همیشه 

ولی در نظر نگرفتیم که وقتی . تر و از این قبیل تریم و با اخالق ها و از دیگران متمدن حرف

. شود میخورم ملس   توسري، به قول معروف،شکل نگیرد، من» من«در ذهن من ایرانی، 

قوقی هم ح چون وقتی من در ذهن خودم هم کسی نباشم، خوب طبیعی است که حق و

 و اما چرایش به نظر. شود میندارم یا اگرحق و حقوقی نداشته باشم، براي من پذیرفتنی 

 فرد براي این که -ي از آنا ه حداقل در بخش عمد-من این است که در فالت قاره ایران 

بایست ابتدا عضو  میبتواند در وحدت با زمین براي گذران زندگی مادي خود تولید کند، 

. کرد می آن جماعت، با کار جمعی خود شرایط ابتدائی تولید را فراهم تاشد  یمیک جماعت 

  :به سخن دیگر

  :آید می در ایران وضع به این صورت در 

   زمین جماعت فرد

  :ي مثال وضع به این صورت بود که  در اروپا برایدر حال

   زمین فرد جماعت 

آید در حالی که در  میمین، جماعت ز شود در ایران بین فرد و میهمان طور که مشاهده 

 براي نمونه، ارتباط فرد با زمین بالواسطه است و شاید به همین خاطر است که در -اروپا

من . مان هم جمعی است ایران، تولیدمان جمعی، برداشت محصولمان هم جمعی، زندگی

د به فردیت البته بدیهی است که، فردیت و یا اعتقا براین باورم که در این چنین فضائی،

  .گیرد میهم شکل ن

  :ها براي حسن ختام بنگرید به این توصیف استاد باستانی پاریزي از این جماعت

بناي کشاورزي کوهستان بر .... کشاورزي و ثروت این قوم بسته به بارندگی سال است«

 آید به می محصولی که بدست ؛کود و کار نهاده شده   آب، زمین، گاو، تخم، :شش اصل
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آهنگر و نجار ده تمام کار برزگران و وسائل کشاورزي ... شود می تناسب تقسیم مینه

زد کارش خیلی  میخود زارع در کنار آهنگر گرز ... سازند می ارباب را در تمام سال مجاناً

... دانستند که فردا در محصول شریکند میهم آهنگر و هم نجار . افتاد میخیلی زود به راه 

 به حمام زارع و ارباب مجاناً. بود  میخدمات عمو.  همین طور بودندو سلمانی هم  میحما

ها و سادات  میشد خرمن حما میآخرین خرمنی که کشیده ... حمام ده وقفی بود. رفتند می

دادند و بار آن را  میکوفتند و باد  میدادند تا  میزارعین گاو و گرجین به آنها قرض . بود

کندن ... ها ساختن برج. شد میو حشر انجام   میت عموصوره بعضی کارها ب... بردند می

 ...بستن بند بر رودخانه. بود  میدانگی و عموشش) جوي پیش قنات تا استخر(راپین 

کشی، زارع یک ناهار به  هنگام خرمن... و ششدانگی بود  میمبارزه با ملخ عمو... بود میعمو

سهم .... معروف بود  "چاشت خرمن "داد که به  می -همه حاضران که ده بیست نفر بودند 

 گاهی تخم سال بعد هم سر. داشتند میت و مرسوم را در سر همین خرمن برتنقیه قنا

در مرکز ده اعالم . گرفت میبه صورت حشر انجام .... احداث باغ. شد میخرمن برداشت 

 طراف وا از فردا، از تمام دهات. خواهد باغ بریزد می... شد که فالن خواجه یا حاجی می

رفتند و زمین را دسته جمعی  میو به آن محل  داشتند میمرکز ده روستائیان بیل خود را بر

  93.»...شد در زمستان انجام می) تخم درخت کاشتن  ("ریزي دنده "کندن و .... کندند می

   

  :گیري نتیجه به جاي 

توان  میدي ما چه  استبداد و فرهنگ استبدادر بارةگیري این چند یادداشت  به عنوان نتیجه

 تاریخ ةکنیم، در سطح اجتماع و در گستر میهایی که خود کرده و  در کنار آنچهگفت؟ 

ایم که هر کدام به سهم خویش   نگرش و دو دیدگاه روبرو بودهة، ما با دوشیومان طوالنی

از یک سو، در . ندا هدر تدارك زمینه پذیرش استبداد و قوام بخشیدن به آن کارساز بود

ش غیرمذهبی یا سکوالر، نگرش سلطنت مطلقه را داشتیم که موجودیت جامعه را در نگر

توان به نگرش دیگر به عنوان نگرش  میاز سوي دیگر،  .کرد میفرد شاه خالصه 
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جهنم و زندگی  ساالران اشاره کرد که مبلغ پوچی این زندگی بود و براي بهشت و ایمان

مام طول تاریخ پیوستگی تنگاتنگی نیز بین این دو از آن گذشته در ت. نمود میابدي تبلیغ 

وجود داشته است که همان طور که به اشاره گفته شد به هیچ وجه  تازه نیست و به ایران 

توان منکر تغییرات  میالبته نباید و ن. شود میبعد از اسالم و یا ایران بعد از صفویه محدود ن

ئی از آن در جاي ها به گوشه. فته استو تحوالتی شد که از صفویه به این سو صورت گر

بود  پادشاه ساسانی بر این باور«دانیم که  میم ولی در عین حال این را ا هدیگر اشاره کرد

، نه فقط از جانب اهورمزدا به شاهی منصوب شده است بلکه »که از نسل ایزدان است

ل اضافی را ایجاد  تلفیق این دو، این مشک94.»کرد تا خود را به خدا شبیه سازد میسعی «

آمد،  میشد و یا در چشم مردم این گونه به نظر  تر می کرد که نه فقط شاه قدرقدرت می

. دیدند میتر  حقوق قدرتر و بی بلکه مردم نیز خود را در برابر چنین موجود قدرقدرتی کم

ساالري این نیست که از بهشت و جهنم سخن  همین جا بگویم که مشکل اصلی ایمان

. بخواند ابدي در بهشت به کردار نیک فرا کوشد آدمیان را با وعده زندگی  و میگوید می

رسد که مومنان به زندگی در این دنیا  میولی وقتی توجه به زندگی پس از مرگ به جائی 

 کلی باید گفت طور به. شود میست که به اعتقاد من نقض غرض اینجاکنند،  میتوجهی  کم

 این دو در هم مخلوط مان  تاریخةتیم و اگر درگسترکه اگر این دو نگرش را نداش

توانست به این آسانی عمل   نمی، به گمان من،شدند، نادیده انگاشتن فردیت فرد هم مین

  .گردد

افتاد ولی در  میو یا چه باید اتفاق  شد می نظري چه باید ۀمسئله این نیست که در عرص

از زمان صفویه به این سو، موقعیتی غالب عرصه واقعیت، آنچه در ایران داشتیم و به ویژه 

این ترکیب به جائی رسید که نماد استبداد . یافت، ترکیبی بسیار ناهنجار از این دو بود

)  خداۀسای(» اهللا ظل«که به خدا ایمان داشتند به صورت  میسکوالر، شاه در ذهن مرد

  .درآمد و اختیار جان و مال مردم را در دست گرفت
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قاطی ) خاص(با همه چیز بودن فرد ) عام(ائی، از یک سو هیچ بودن فرد در این چنین فض

ساالران اگرچه هر روزه با تکرار بخشندگی خالق آغاز  از سوي دیگر، ایمان .شود می

گویند که  می» قدریت و قاهریت خالق«انگیزي از  ي هراسها کنند، ولی چنان داستان می

شماري مالئکه  دود و قاهري که با انبوه بیهم قدرت نامح آن. آور است به راستی هراس

کنجکاو بر همه کارهاي آدمیان نظارت موثر دارند و همه چیز حساب و کتاب دارد و دفتر 

در برابر این خالق .  آدم را خواهند گرفتۀیق اش پل خر بگیري و سر اعمالی هست

حتی وقتی . م نداريمقداري که حتی اختیار اندیشه و زبانت را ه  بیةپرقدرت، این توي بند

. یابی، باز هم کسی نیستی میآئی، و خود را در این جهان خاکی  میاز این عالم هم در

 ۀسای« که» قبله عالم«دلیلش هم این است که در برابرت سلطانی را داري که نه فقط 

تواند تو  میو شاید به همین خاطر نیز هست که هر آنگاه که اراده کند، . هم هست» یزدان

ي ها به دیگر نگرش. را از روي زمین بردارد و آبی از آبی تکان نخوردو سل تو ن

کنند که هیچم و  می مغز من ایرانی فرو درغمشان این بوده است که  زنی که هم و توسري

در این چنین بلبشوئی از هیچ بودن است که ما در تمام طول تاریخ . پردازم میپوچ دیگر ن

یم، ا هیعنی، ما خودمان که چیزي نبود. یما ه بندبازي کرد عمدتاًپرده باید گفت، درازمان، بی

مین خاطر، همه کوششمان صرف این شد که به جاي عمرو به  هیم و بها هیا هیچ بود

 نه این که بکوشیم خود براي خویش کسی بشویم و حق و حقوقی ،فرمان زید گردن نهیم

 راه ظاهراً. ازه از راه رسیده نشودت يا هخودکام دست ۀداشته باشیم که به آسانی بازیچ

وقتی هیچ . ترش اما این بود و یا این از کار درآمد که هیچ بودن را بپذیریم عملی تر و ساده

یعنی، ما در بستر ذهنیت و در . شود که هست میشود، نتیجه این  میجائی  بودن همه

ترین  ر عمدههمگانیم و این اگ  فرد مهم داریم و دیگر هیچ کهمان  فرهنگیةگستر

گمان براي تداوم این چنین فرهنگی بسیار   نباشد بیخودکامهگزاره براي فرهنگی  پیش

  .الزم و ضروري است

وحشت هم  و. آفرین است تردید وحشت م در جهانی که همه چیز است بی ههیچ بودن آنه

 ایستائی، وقتی همه چیز در حرکت است بدترین نوعِ.  حرکتةکنند  خود سلبۀبه نوب
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 ترس و. کاري نیست پرستی اما در گوهر چیزي غیر از محافظه گذشته. پرستی است گذشته

  .کنند میبازتولید  جان یکدیگر را تولید و کاري سخت وحشت نهادي شده و محافظه

رو  کار نبودن و در نتیجه آماده شدن و آماده بودن براي دگرگونی و زیر و براي محافظه

چیز و بیش  هر دلیري قبل از. نترسیدن و دلیري الزم استکردن هر آنچه که کهنه است، 

مادام که . آید مینمان جور در چیز اعتماد به نفس الزم دارد که با هیچ بودن همگانی از هر

شود تا ترس و وحشت بریزد  میکاري هست چیزي دگرگون ن کاري توام با مالحظه محافظه

و به اعتقاد من، این است یکی . شود میو مادام که ترس و وحشت نریزد، چیزي دگرگون ن

  .ي ایستائی در تاریخ ماها از زمینه

. ي زندگی ما حضوري چشمگیر داردها  حیطهۀم، در هما همشکلی که به آن اشاره کرد

 بیان اندیشه است هنوز که هنوز است ۀ زبان که از جمله وسیلۀدر حیط. گویم میوار  نمونه

لیغ ب ت»تاریخ بیهقی« و »شاهنامه«ا براي زبان  فرهنگی م-بسیاري از بزرگان ادبی 

غمشان   هم وۀکم نیستند نویسندگان و نشریاتی که در داخل و خارج از ایران هم. کنند می

حقایق جدید و جدیدتري را کشف کنند  ند که در البالي این شاهکارهاي مسلما هرا گذاشت

 بنویسند و حتی مبلغ همان کوشند با همان واژگان میو هم چنین کم نیستند کسانی که 

همین جا بگویم که قدرشناسی از بزرگان ادبی . مبانی ارزشی زمانه فردوسی و بیهقی باشند

و هنري یک چیز است و این باور که هنوز پس از گذشت چندین قرن حرف اول و آخر از 

یرادي در ظاهر امر، البته که چنین نگرشی ا. دهان این بزرگان درآمده است، یک چیز دیگر

ولی با خودمان . نماید ندارد و حتی در وضعیتی که داریم بسیار دلچسب و جذاب هم می

 انجماد فرهنگی بود؟ اگر این  نوعیتوان پذیرا و مبلغ میتر  صادق باشیم آیا از این روشن

سخن درست است که با گذشت بیش از هزار سال ما هنوز همانند آن موقع نیازمند 

 هستیم، پس در این هزار و اندي سال با این همه ادعا و اش یفردوسی و خالقیت ادب

یم؟ و اگر این سخن درست نیست، که مسئولیت ا هکرد  چه میها  در این عرصهخودپسندي

توان بر  می با کیست؟ ولی به نظر من از دیدگاه دیگري نیز ها تبلیغ این آدرس غلط دادن

ه در آغاز هزاره سوم میالدي، یعنی، من برآن سرم ک. این نگرش خود خرده گرفت

. اند نه خود زبان و یا هر شاهکار دیگر جزئی از تاریخ زبان» تاریخ بیهقی« یا »شاهنامه«
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، یعنی، زبان ]ارگانیک[واره  دلیل من هم این است که بین زبان و زمانه پیوندیست اندام

 تحول جهان ۀ اندیشیدن که نتیجةباید همراه با دگرگون شدن عینیت زندگی و نحو می

از این دگرگون شدن زبان گریزي نیست چرا که باید امکان و . بیرونی ماست دگرگون شود

ین نشود، زبان چون اگر این چن. تازه فراهم آید ي نو وها شرایط الزم براي بیان اندیشه

خواهم بر این  می. افتادن و قوام بخشیدن به آزادي ایفاء نکرده استسهم خویش را در جا

کید کرده باشم که زبان متحول نشده امکانات الزم براي خالقیت بیشتر را تخفیف أنکته ت

سري استبداد  گزار دیرجانی و سخت کند و از این دیدگاه، خدمت میدهد و محدود  می

شمار اخالقی، سیاسی و مذهبی هم اضافه شوند، کار به  ي بیها اگر محدودیت. شود می

شود این که واژگان نیز جان دارند و  میه اغلب فراموش ي کا هنکت. شود تر می مراتب خراب

 کار نه عزاداري براي واژگان مرده است و نه دل و ةچار. میرند میمثل هر جاندار دیگري 

 از گورستان سرد تاریخ واژگان مان مدرن که براي نیمه دمان مدرن و دخیل بستن به مسیح

 ي امروزین یار وها بیان اندیشه  کنند تا درشان و بکوشند دوباره زنده مرده را بیرون بکشند

وقتی که  آمدش اینکه توان و انرژي و چنین کاري ناشدنی است و تنها پی. مددکار ما باشند

گوئی به نیازهاي امروزین را  باید صرف بازسازي و ترمیم زبان بشود تا توان و قابلیت پاسخ

ي توان و انرژي است که ها شدن این دست تلف ۀنتیج. شوند در دسترس بگذارد، تلف می

ي زبان ترمیم نشده به صورت موانعی بسیار ها کند و ناتوانی میفضاي اندیشیدن را تنگ 

کاري در برخورد  به عبارت دیگر، محافظه. دهد میموثر و کارساز خالقیت انسان را کاهش 

 ةري در حوزکا به زبان که از جمله عوامل موثر در توسعه نایافتگی زبان است به محافظه

آفرین  آید که براي خالقیت مسئله میشود و به صورت مانعی اضافی در  میاندیشیدن منجر 

ي وارد آید، تغییر هر آنچه که هست و انتقاد از ا هوقتی به خالقیت اندیشه خدش. شود می

لطمه خوردن به خالقیت یعنی کمتر شدن نواندیشی و . شود میهر آنچه که هست دشوارتر 

. روید می هائی که بود و هست فرا کمتر است که به مقدس شدن آنچه ندیشیاین نوا

اعتقاد . تر کردن تنور استبدادساالري شود براي گرم تراشی به نوبه هیزم خشکی می مقدس

 این مسائل تحمیل او در برخورد ب دهد میو باور آگاهانه جایش را به ایمان تحمیل شده 
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 عهد دقیانوسی و ماقبل ۀخورد و جامع میرد توسري بازد و خ میشده است که عقل رنگ 

ظواهر جامعه مدرن ولی مستقل از این مشکالت و مصائب به این . یابد میمدرن تدوام 

شتر « ةآید همان داستان هزار باره شنید میکنند و آنچه به دست  میچنین جوامعی راه باز 

هم   میخصی و معلواست که همه چیز هست و در عین حال هیچ چیز مش» گاو پلنگ

  .نیست

  

  :سخن آخر

  بکنیم؟ چه کنیم؟ یا، چه باید

یا اگر هم داشته .  پاسخ ساده و سرراستی ندارندشان  ظاهر معصومانهبرخالف ها این پرسش

 ۀبه گمان من، باید به جد و با پشتکار، جامع. خبر است باشند، صاحب این قلم از آن بی

ي ا هگیري آزادي نیز در هر جامع میزان اندازه. اعد نمائیم را به مقبولیت آزادي متقمان ایرانی

به عوض، وجه . و در هر فرهنگی، آزادي دگراندیشان در آن جامعه و در آن فرهنگ است

 آزادي - بروزة مستقل از شکل و شیو-و استبدادي  خودکامه يها  اندیشهۀمشخص

 مهم نیست که مبلغ چه اً و ابداصالً.  باورها استۀاندیشان در آن مجموع انحصاري هم

ولی همین که، در راستاي کوشش براي رسیدن . اي هستیم دیدگاهی و یا خواهان چه آینده

 آزادي به دور ةبه آن چنان سرانجامی، قائم به خویش شدیم، باید بپذیریم که از محدود

ان من، به همین خاطر است که به گم. یما هافتاده، گرفتار مارپیچ استبداد و خودکامگی گشت

نامم، نه فقط آزادي شک، که تبلیغ  می که من فرهنگ استبدادي آنچهبراي مقابله با 

نگرم،  شک ابتداي آزادي  میاز منظري که من به جهان . شکاکیت اهمیتی اساسی دارد

زدائی  پس به یک معنا، بدون تقدس. زدائی از ذهن است  شک کردن، تقدسۀالزم  است و

یعنی . داشتن است  شک، حق پرسشۀزمین و اما پیش. ستاز ذهن، آزادي ناممکن ا

و .  به پرسش بگیردچیز و همه چیز را  هرپذیرفتن این اصل که هرکسی حق دارد بپرسد و

ولی ما در . براي این که بتوان به پرسش گرفت، حذف خط قرمزها اهمیت اساسی دارد

کردیم که  میین اواخر فکر البته تا به هم. تان بخواهد خط قرمز داریم  تا دلمان فرهنگ

  :یما هتنها دو خط قرمز بیشتر نداشت
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  سلطنت

  مذهب

ام ایران  چون همان گونه که پیشتر گفته. یما هکرد میرد دیگر اشتباه اولی مثل بسیار مو

  .عزیز حتی به دور از این دو هم سرزمین مقدسان است

  .اند املو همه مقدس و حتی نیما و ش… بزرگان فرهنگی ما، فردوسی، سعدي، حافظۀهم

 رهبران سیاسی هم جزو ۀیم هما هي سیاسی داشتها هائی که احزاب و سازمان در این سال

ند، درست بوده و هرکس هم اگر در وجهی شک ا ههر چه کرد. همین گروه قدسیان بودند

نوکر «یا » مزدور اجانب«است یا » مارکسیست امریکائی«است یا » بدیهی«کرده باشد، 

  !!است» خورده فریب«هرحال ه ب. »و مرتد ملحد«یا » سخنگوي بورژوازي« یا  »استکبار

خیلی «ما هم هستیم و هرکدام از ما در ذهن خودمان، به کوري چشم دشمن،  البته خود

  .»ایم هم مقدس

وقتی فضا براي به پرسش گرفتن و شک کردن به این صورت تنگ باشد، طبیعی است که 

زند و  میجا زده در مدرن و استبداد گویم پیش میو حتی ذهن در همان مراحل کودکی 

یعنی در کلیت خویش، ملتی هستیم فاقد تفکر انتقادي و . شود که شاهدیم مینتیجه همین 

و بر ما دیگر   دانش به دنیاي دور-دانش نسبت به خودمان  این فقدان هم بیۀدر نتیج

  خواهیم باشیم؟ می دانیم کجا هستیم؟ کجا بودیم؟ و کجا مییعنی ن. پیشکش

 امید ،گوئی شایسته به آن  پاسخۀچون الزم. این پرسش آخري، پرسش دشواري است

زندگی در گذشته، . کنیم میسفانه، اغلب در گذشته زندگی أداشتن به آینده است و ما، مت

  .زیادي دارد» فایده«براي ما 

 مجسم کنید ادعاي ثالًم. کند میپذیر   افتخارات گذشته، حال را تحملدر بارةنشئه شدن 

خوب !! از ایران سرچشمه گرفته است» منشور حقوق بشر«شماري از دوستان ایرانی را که 

ترین حقوق انسانی  اگر این طوري است پس چرا من ایرانی در طول تاریخ فاقد ابتدائی

 !!بیانهست و نه مالم و نه آزادي اندیشه داشتم و نه آزادي  نه جانم در امان بود و. ما هبود

اختیار من  در آوري، امکانات بیشتري براي بیان عقاید  که توسعه فنها هم در این سال
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 دیگر ها  این. آزادي پس از بیان به همان اندازه مهم شده استایرانی قرارداده است، 

  .باز  این یا آن مورخ و سیاستيماست نه ادعا تجربه زندگی خود

. ي بهتر از حال استا هکوشش براي ساختن آیندتر از  ساده بازگشت به گذشته بسیار

و تازه به قول معروف دود چراغ خوردن و زانو به زمین زدن  ساختن هر چیز جدید

 -ش را هم قبول داریما ه اغلب تعمیر نکرد–کاري گذشته  ولی تعمیر و دست خواهد می

  .تر است تر و ساده بسیار سهل

ورزي در ایران بر این پاشنه  ندیشه و اندیشها ِدردردمندانه باید بگویم تا زمانی که 

شوند، شکل استبداد تغییر  میسرکوبگران ما عوض . ي نخواهد شدا هچرخد، معجز می

  .خواهد کرد ولی ماي ایرانی به آزادي نخواهیم رسید
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الی کدوري : درکتاب» ١٨٠٠-١۵٠٠فروپاشی اقتصاد ایران،  و استبداد« :سیف، احمد

 تاریخ اقتصادي خاورمیانه، فرانک کاس، لندن، در بارهمقاالتی ): ویراستار(و سیلویا هایم 

 )به انگلیسی ( ١٩٨٨

در، نهضت » رژیم مشروطه در ایران در برپائی  انگلیسنقش «:صفائی، ابراهیم

   ١٣٧٨مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 
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  ١٣٧٣ایران، تهران   زوال اندیشه سیاسی در:طباطبائی، سید جواد

   ١٣٦٧ایران، تهران،   درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در:طباطبائی، سیدجواد

 نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، :محسنفر، سید طبائیطبا

١٣٨٤  
   ١٣٧٨ي سیاسی سید جعفر کشفی، قم، ها  اندیشه:فراتی، عبدالوهاب

اجتماعی در جامعه فئودالی ایران،   گزارشی کوتاه از تحوالت فکري و:فشاهی، محمدرضا

  ١٣۵٤تهران، 

  ١٣٨٠ تهران ،نایرا استبداد در: قاضی مرادي، حسین

 ١٣٧۵١٣٧٢ رویا منجم، تهران، ۀ دین ایران باستان، ترجم:گیمن، دوشن

 ١٩١٠ بریتانیا، ۀ گزارش رسمی، در اسناد و مدارك پارلمانی، وزارت امور خارج:لرد گري

 ۵٧٣و ص ١٧جلد 

  ]انگلیسی [ ١٩٦٩ مالک و زارع در ایران،  :لمبتون، ان

ي پنجم وششم مجلس ها  مصدق در دوره و مکتوبات دکترها نطق «:مصدق، محمد

 . ١٣٤٩ چاپ خارج از کشور،» شوراي ملی

  )به انگلیسی( ، ١٩٧۵ روح القوانین، :منتیسکیو

  ١٧۵٤ جلد،  ٢ گزارشی تاریخی از تجارت بریتانیا در بحر خزر، لندن، :هنوي، یونس

  

  

  




